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I 
PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ  Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, W TYM 
ZWIĄZANE Z OCHRONĄ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ. 
 
Spis Procedur Realizacji Zadań z zakres zarządzania kryzysowego. 

Lp. 

Numer 
Procedury 
Realizacji 

Zadań 

Charakterystyka zagrożeń 
Warianty działań / nr 

modułów zadaniowych  
Numer 
strony 

1. PRZ- 1 
POŻARY – Procedura postępowania 
 w przypadku wystąpienia 
dużych/przestrzennych pożarów 

Nr modułów:  
1,2,3,4,5,6,7,8,12,16,22 

5 

2. PRZ – 2 
BUDOWLANE – Procedura 
postępowania w przypadku 
katastrofy budowlanej 

Nr modułów:  
1,2,3,4,5,6,7,8,12,16,22 

6 

3. PRZ – 3 

KOMUNIKACYJNE – Procedura 
postępowania w przypadku 
katastrofy komunikacyjnej 
(zdarzenie masowe) 

Nr modułów:  
1,2,3,4,5,6,7,8,12,16,22 

7 

4. PRZ – 4 

CHEMICZNE – Procedura 
postępowania w przypadku 
katastrofy chemiczno – 
ekologicznych 

Nr modułów:  
1,2,3,4,5,6,7,8,12,16,22 

9 

5. PRZ – 5 
RADIACYJNE – Procedura 
postępowania w przypadku 
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego 

Wariant I – zdarzenie w 
jednostce organizacyjnej 
Wariant II – zdarzenie o 
zasięgu wojewódzkim 
Wariant III – zdarzenie o 
zasięgu krajowym/  
Nr modułów:  
1,2,3,4,5,6,7,8,12,16,22 

10 

6. PRZ – 6 

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA   - 
Procedura postępowania w 
przypadku awarii infrastruktury 
komunalnej  – gazowej, energetycznej, 
wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, 
dźwigowej. 

Nr modułów:  
1,2,3,4,5,6,7,8,12,16,22 

12 

7. PRZ – 7 

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z 
KLIMATEM – Procedura 
postępowania w przypadku zagrożeń 
związanych z klimatem  (ujemne 
temperatury powietrza, intensywne 
opady śniegu, burze, intensywne opady 
deszczu, wichury, upały) 

 

Nr modułów:  
1,2,3,4,5,6,7,8,12,16,22 

13 

8. PRZ -8 POWÓDŹ – Procedura postępowania  
w przypadku powodzi 

Nr modułów:  
1,2,3,4,5,6,7,8,12,16,22 

15 

9. PRZ – 9 

EPIDEMIE – Procedura postępowania  
w czasie wystąpienia zagrożenia 
epidemicznego i epidemii 
 

Nr modułów:   
1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,16,22 

17 

10. PRZ – 10 EPIZOOTIE – Procedura Nr modułów:  19 
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postępowania 
 w czasie zagrożenia wystąpienia  
lub wystąpienia choroby zakaźnej 
zwierząt 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,16,22 

11. PRZ – 11 

Procedura postępowania w nietypowych 
sytuacjach kryzysowych – procedura  
ta obejmuje zasady postępowania  
w przypadku wystąpienia następujących 
zagrożeń (odpowiadają one zagrożeniom  
nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 w siatce 
bezpieczeństwa): 
 działania poszukiwawcze za osobami 

zaginionymi, 
 zagrożenia związane z podłożeniem 

materiału lub urządzenia 
wybuchowego, 

 działania związane z ujawnieniem 
niewypałów, niewybuchów, 

 zbiorowe naruszenie porządku 
 i bezpieczeństwa publicznego, 

 terroryzm oraz bioterroryzm –  
z wyłączeniem terroryzmu 
kryminalnego, 

 zdarzenia nietypowe (łapanie 
zwierząt, szkody w uprawach roślin, 
roje owadów), 

 erupcja ropy i gazu na istniejących 
odwiertach. 

Nr modułów:  
1,2,3,4,5,6,7,8,10,16,17,22 

21 

Dodatkowo rozpisano następujące Procedury Realizacji Zadań: 

12. PRZ – 12 

PALIWA - Procedura 
postępowania w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego i zakłóceń na 
rynku naftowym 

Nr modułów:  1,2,3,4,6,14. 22 

13. PRZ – 13 
Procedura postępowania w 
stanie wyjątkowym 

Wariant I – wprowadzenie stanu 
wyjątkowego 
 na terenie województwa 
Wariant II – wprowadzenie stanu 
wyjątkowego  
na terenie kraju  
Nr modułów: 1,2,3,4,5,6,7,14,15. 

24 

14. PRZ – 14 
Procedura postępowania w 
stanie wojennym 

Nr modułów: 
1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19,
20,21. 

27 

15.  PRZ - 15 
Procedura postępowania w 
przypadku masowego napływu 
cudzoziemców 

Nr modułów: 1,2,3,4,6,7,8,9. 30 
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PRZ – 1. 

PRZ - 1 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia  
dużych pożarów 

Nazwa 
dokumentu 

Podmiot 
opracowujący 

WCZK 
 WBiZK 

I. Cel procedury. 
Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia dużych pożarów. 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
PSP/Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 
 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

Stwierdzenie dużego/przestrzennego pożaru Likwidacja skutków dużego/przestrzennego pożaru 
 
IV. Opis sposobu działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Opis działań  
1. Przekazanie informacji, co do rodzaju, miejsca i skali zaistniałego zagrożenia. WSKR PSP 
2. Uruchomienie sił i środków PSP – wg odrębnych Procedur PSP (w zależności od rodzaju pożaru). PSP 
3. W zależności od rozwoju sytuacji na polecenie Wojewody zorganizowanie posiedzenia WZZK – Procedura wykonawcza nr 2 WCZK 
4. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych stosuje się procedurę podwyższania gotowości działania 

szpitali - Procedura wykonawcza nr 12. 
WKRM 

5. Wspieranie w razie konieczności przez Wojewodę w zakresie środków OC – Procedura wykonawcza nr 4. 
Wojewoda poprzez 
Dyrektora WBiZK 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” - „ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE” 

 
 
 

6 

PRZ – 2. 

PRZ - 2 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia katastrofy 
budowlanej 

Nazwa 
dokumentu 

Podmiot 
opracowujący 

WCZK  
WBiZK 

I. Cel procedury. 
Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej. 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
WINB/Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 
 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

Stwierdzenie katastrofy budowlanej Likwidacja skutków katastrofy budowlanej 
 
IV. Opis sposobu działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 
Opis działań  
1. Przekazanie informacji, co do rodzaju, miejsca i skali zaistniałej katastrofy. WSKR/WINB 
2. Uruchomienie sił i środków PSP – wg odrębnych Procedur PSP (w zależności od rodzaju katastrofy). PSP 
3. Uruchomienie procedury działania Inspekcji Budowlanej – wg odrębnej Procedury WINB. WINB/PINB 
3. W zależności od rozwoju sytuacji na polecenie Wojewody zorganizowanie posiedzenia WZZK - Procedura wykonawcza nr 2. WCZK 
4. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych stosuje się procedurę podwyższania gotowości działania 
szpitali - Procedura wykonawcza nr 12. 

Wojewoda poprzez 
WKRM 

5. Wspieranie w razie konieczności przez Wojewodę w zakresie środków OC – Procedura wykonawcza nr 4. 
Wojewoda poprzez 
Dyrektora WBiZK 
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PRZ – 3. 

PRZ - 3 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia katastrofy 
komunikacyjnej (zdarzenie masowe) 

Nazwa 
dokumentu 

Podmiot 
opracowujący 

WCZK  
WBiZK 

I. Cel procedury. 
Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia katastrofy komunikacyjnej. 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
PSP/Koordynator Medycznych Działań Ratunkowych – pierwszy Lekarz, który przybędzie na miejsce katastrofy lub wyznaczony przez 
Kierującego Działaniem Ratowniczym/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

Stwierdzenie katastrofy komunikacyjnej (zdarzenie 
masowe) 

Likwidacja skutków katastrofy komunikacyjnej 
(zdarzenie masowe) 

 
IV. Opis sposobu działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 
Opis działań  
1. Przekazanie informacji o katastrofie zbieranie danych, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia. WSKR/POLICJA 
2. Uruchomienie sił i środków PSP, POLICJI wg procedur tych służb. PSK/WSKR PSP 

KM/PP/ 
 DYŻURNY KWP 

3. Uruchomienie sił i środków PRM wg procedur tych dysponentów. ZRM 
4. Rozwinięcie i wzmocnienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Procedura wykonawcza nr 1. Wojewoda Lubuski 

poprzez Dyrektora 
WBiZK 

5. W zależności od rozwoju sytuacji na polecenie Wojewody zorganizowanie posiedzenia WZZK – Procedura wykonawcza nr 2 - koordynacja 
działań przez Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego.  

WCZK 

6. W razie konieczności uruchomienie procedury użycia jednostek systemu spoza obszaru działania danego dysponenta, na obszarze którego 
doszło do katastrofy – Procedura wykonawcza nr 13. 

WKRM WCZK 

7. W razie konieczności uruchomienie procedury koordynacji transportu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – Procedura 
wykonawcza nr 11. 

WKRM WCZK 

8. W razie konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych stosuje się procedurę podwyższania gotowości działania 
szpitali – Procedura wykonawcza nr 12. 

WKRM WCZK 
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9. W razie konieczności uruchomienie procedury współpracy WKRM z lekarzami koordynatorami z innych województw – Procedura 
wykonawcza nr 14. 

WKRM WCZK 

10. Uruchomienie punktu informacyjnego o zaistniałym zdarzeniu w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego – na polecenie 
Wojewody Lubuskiego. Natomiast punkt informacyjny o ofiarach zdarzenia uruchamia właściwa terenowo jednostka Policji. 

WCZK 

11. Wspieranie w razie konieczności przez Wojewodę w zakresie środków OC – Procedura wykonawcza nr 4. 
Wojewoda poprzez 
Dyrektora WBiZK 
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PRZ – 4. 

PRZ - 4 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w przypadku katastrofy 
 chemiczno - ekologicznej 

Nazwa 
dokumentu 

Podmiot 
opracowujący 

WCZK  
WBiZK 

I. Cel procedury. 
Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia katastrofy chemiczno-ekologicznych. 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
PSP/Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 
 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

Stwierdzenie katastrofy chemiczno-ekologicznej Likwidacja skutków katastrofy chemiczno-
ekologicznej 

 
IV. Opis sposobu działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 
Opis działań.  
1. Przekazanie informacji, co do rodzaju, miejsca i skali zaistniałych zagrożeń  - skażeń chemicznych, ekologicznych. WCZK/WSKR 
2. Uruchomienie sił i środków PSP – wg odrębnych Procedur PSP (w zależności od rodzaju zdarzenia) PSP 
3. Uruchomienie działań Policji – wg odrębnych Procedur Policji. KWP 
4. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo ochrony środowiska, w razie wystąpienia awarii Wojewoda, poprzez Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, podejmie działania i stosuje środki niezbędne do usunięcia 
awarii i jej skutków, określając w szczególności związane z tym obowiązki organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska.  
O podjętych działaniach wojewoda informuje marszałka województwa. 

WIOŚ 

5. W zależności od rozwoju sytuacji na polecenie Wojewody zorganizowanie posiedzenia WZZK – Procedura wykonawcza nr 2. WCZK 
6. Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zbliżających się zagrożeniach - Procedura wykonawcza nr 3.  
7. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych stosuje się procedurę podwyższania gotowości działania 
szpitali – Procedura wykonawcza nr 12. 

Wojewoda poprzez 
WKRM 

8. Wspieranie w razie konieczności przez Wojewodę w zakresie środków OC – Procedura wykonawcza nr 4. 
Wojewoda poprzez 
Dyrektora WBiZK 
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PRZ – 5. 

PRZ - 5 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia 
radiacyjnego 

Nazwa 
dokumentu 

Podmiot 
opracowujący 

WCZK  
WBiZK 

I. Cel procedury. 
Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
LPWIS/Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 
 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

Stwierdzenie zdarzenia radiacyjnego Likwidacja skutków zdarzenia radiacyjnego 
 
IV. Opis sposobu działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Opis działań  
1. Wariant I – zdarzenie w jednostce organizacyjnej. 
W przypadku zdarzenia zaistniałego w jednostce organizacyjnej: 

 - uzyskanie od kierownika jednostki organizacyjnej informacji niezbędnych do oceny zagrożenia, zawierających w szczególności: określenie 
dokładnej lokalizacji zdarzenia (obiektu lub instalacji; w przypadku pracowni izotopowych również rodzaju i aktywności substancji 
promieniotwórczych) oraz wstępną ocenę rodzaju i aktywności substancji promieniotwórczych, które przedostały się do środowiska,  

 - na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z lit. „a”, podjęcie działań interwencyjnych, w tym wyznaczenie strefy wokół miejsca zdarzenia 
obejmującej teren, na którym może występować jakiekolwiek nietrwałe (usuwalne) skażenie promieniotwórcze lub moc dawki 
promieniowania przekracza poziom 100 mikrosiwertów na godzinę (µSv/h) (strefa awaryjna), korzystając jeżeli zachodzi taka potrzeba 
 z pomocy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przeprowadzaniu pomiarów dozymetrycznych i interpretacji  
ich wyników a po wykonaniu zadań, o których mowa w pkt 8, podjęcie działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy z  dnia 29 
listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z 2020 r. poz. 284, 322) zwanej dalej ustawą,  z zastrzeżeniem lit. „c”, 

Kierownik jednostki 
organizacyjnej, w której 

powstało zdarzenie 

2. Wariant II – zdarzenie o zasięgu wojewódzkim, które powstało: na terenie jednostki organizacyjnej albo poza nią w czasie prowadzenia prac 
w terenie, podczas transportu materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa 
jądrowego, zdarzenie spowodowane przez nieznanego sprawcę, w przypadku stwierdzenia podwyższonego poziomu mocy dawki 
promieniowania jonizującego lub wystąpienia skażeń promieniotwórczych, których przyczyna nie jest znana, zdarzeń spowodowanych aktem 
terroru, a zasięg ich skutków nie przekracza obszaru województwa. 
1) Zbieranie danych, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia, 
2) w miarę możliwości określenie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, we współpracy z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 

rodzaju i aktywności substancji promieniotwórczej, których dotyczyło zdarzenie, dokładnej lokalizacji zdarzenia, wstępnej oceny rodzaju i 

Wojewoda poprzez 
LPWIS i WCZK 
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aktywności substancji promieniotwórczych, które przedostały się do środowiska, danych osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia oraz 
wstępnej oceny rozmiaru skażeń promieniotwórczych, w tym skażeń osób, 

3) wyznaczenie,  jeżeli zachodzi taka potrzeba, we współpracy z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym strefy wokół miejsca 
zdarzenia obejmującej teren, na którym może występować jakiekolwiek nietrwałe (usuwalne) skażenia promieniotwórcze lub moc dawki 
promieniowania przekraczająca 100 mikrosiwertów na godzinę (µSv/h) (strefa awaryjna), 

4) jeżeli źródłem informacji o zdarzeniu nie jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki – powiadomienie Prezesa Państwowej Agencji 
Atomistyki: telefony - 22 194 30, 22 621 02 56. Potwierdzone w ciągu 3 godzin informacją pisemną przesłaną na numer faksu 22 556 27 
82, 22 621 02 63. 

5) W zależności od rozwoju sytuacji na polecenie Wojewody zorganizowanie posiedzenia WZZK - Procedura wykonawcza nr 2. 
6) Wprowadzenie działań interwencyjnych , w drodze aktu prawa miejscowego – Procedura wykonawcza nr 8. 

a. - ewakuacja, 
b. - podanie preparatów ze stabilnym jodem, 
c. - zakaz lub ograniczenie spożywania skażonej żywności  i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, żywienia    zwierząt,  

   w tym wypas zwierząt na skażonym terenie, 
d. - czasowe lub stałe przesiedlenie ludności, 
e. - nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych. 

7) Po zakończeniu działań interwencyjnych opracowanie i przesłanie raportu o zdarzeniu radiacyjnym do MSWiA. 
8) Po zakończeniu działań interwencyjnych organizacja kontroli żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi 

dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych. 
3. Wariant III – zdarzenie o zasięgu krajowym 

1) Zbieranie danych, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia rozwinięcie WCZK – Procedura wykonawcza nr 1.  
2) Na polecenie Wojewody zorganizowanie posiedzenie WZZK - Procedura wykonawcza nr 2. 
3) Realizacja zadań przekazanych przez MSWiA i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz koordynacja działań ratowniczych  

na terenie województwa. 

 

4. W przypadku konieczności przekazania informacji wyprzedzającej – na podstawie rozporządzenia RM Wojewoda przyjmuje pisemną 
informację od Prezesa PAA i przekazuje określonym grupom ludności. 

 

5. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych stosuje się procedurę podwyższania gotowości działania 
szpitali - Procedura wykonawcza nr 12. 

Wojewoda poprzez 
WKRM 

Działania będą prowadzone wg opracowanego  
„Wojewódzkiego Planu Postępowania Awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych” 

WCZK 
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PRZ – 6. 

PRZ - 6 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w przypadku awarii infrastruktury 
komunalnej - gazowej, energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, 

ciepłowniczej, dźwigowej. 

Nazwa 
dokumentu 

Podmiot 
opracowujący 

WCZK  
WBiZK 

I. Cel procedury. 
Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia awarii infrastruktury komunalnej (gazowej, 
energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, dźwigowej). 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
PSP/Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 
 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

Stwierdzenie awarii infrastruktury komunalnej Likwidacja skutków awarii infrastruktury komunalnej 
 
IV. Opis sposobu działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 
Opis działań.  
1. Po otrzymaniu sprawdzonej informacji o awarii zbieranie danych, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia. WCZK/WSKR  
2. W zależności od rozwoju sytuacji na polecenie Wojewody zorganizowanie posiedzenia WZZK - Procedura wykonawcza nr 2. WCZK 
3. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych stosuje się procedurę podwyższania gotowości działania 
szpitali - Procedura wykonawcza nr 12. 

Wojewoda poprzez 
WKRM 

4. Wspieranie w razie konieczności przez Wojewodę w zakresie środków OC – Procedura wykonawcza nr 4. 
Wojewoda poprzez 
Dyrektora WBiZK 
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PRZ – 7. 

PRZ - 7 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w przypadku zagrożeń związanych z 
klimatem  (ujemne temperatury powietrza, intensywne opady 

śniegu, burze, intensywne opady deszczu, wichury, upały) 

Nazwa 
dokumentu 

Podmiot 
opracowujący 

WCZK  
WBiZK 

I. Cel procedury. 
Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z klimatem  (ujemne 
temperatury powietrza, intensywne opady śniegu, burze, intensywne opady deszczu, wichury, upały). 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
PSP/Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 
 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

Stwierdzenie zdarzeń związanych z klimatem Likwidacja skutków zdarzeń związanych z klimatem 
 
IV. Opis sposobu działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 
Opis działań.  
1. Zbieranie danych dotyczących parametrów klimatu, analiza. Wydanie ostrzeżeń, prognoz i komunikatów meteorologicznych. WCZK/IMGW 
2. W zależności od rozwoju sytuacji realizuje się Procedurę - powiadamia o zagrożeniach w odniesieniu do zagrożenia wystąpienia  
lub wystąpienia jednego z następujących zjawisk: 
1) silnego wiatru, którego średnia prędkość przekracza 55 km/h lub prędkość w porywach przekracza 70 km/h;  
2) upału, gdy temperatura powietrza osiąga albo przekracza 30°C w ciągu co najmniej 2 kolejnych dni;  
3) silnego mrozu, gdy temperatura powietrza spada co najmniej do minus 15°C;  
4) przymrozku w okresie wiosennej wegetacji; 
5) roztopów, gdy w okresie zalegania pokrywy śnieżnej, której grubość na przeważającym obszarze osiąga co najmniej 10 cm, wystąpi istotny 
wzrost temperatury powietrza powyżej 0°C lub wystąpią opady deszczu, co spowoduje gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej;  
6) oblodzenia powodowanego zamarzaniem mokrych nawierzchni dróg po opadach deszczu, mokrego śniegu lub deszczu ze śniegiem;  
7) silnych opadów deszczu o wysokości co najmniej 30 mm w czasie do 12 godzin albo 40 mm w czasie do 24 godzin;  
8) burz lub burz z gradem, którym towarzyszą porywy wiatru powyżej 70 km/h lub opady deszczu powyżej 20 mm;  
9) silnych opadów śniegu dających przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 10 cm w czasie do 12 godzin albo powyżej 15 cm w czasie do 24 godzin; 
10) zawiei lub zamieci śnieżnej powodujących gwałtowne narastanie zasp;  
11) opadów marznących powodujących gołoledź;  
12) gęstej mgły lub gęstej mgły intensywnie osadzającej szadź. 

WCZK 
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3. Uruchomienie sił i środków PSP - Procedura (w zależności od sytuacji).  
4. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych stosuje się procedurę podwyższania gotowości działania 
szpitali - Procedura wykonawcza nr 12. 

Wojewoda poprzez 
WKRM 

5. Wspieranie w razie konieczności przez Wojewodę w zakresie środków OC – Procedura wykonawcza nr 4.  
Wojewoda poprzez 
Dyrektora WBiZK 
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PRZ – 8. 

PRZ - 8 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w przypadku powodzi 
Nazwa 

dokumentu 
Podmiot 

opracowujący 
WCZK 
WBiZK 

I. Cel procedury. 
Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia powodzi. 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
RZGW (w Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy i Szczecinie) /Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże, oraz inne podmioty. 
 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

Stwierdzenie zagrożenia powodziowego Likwidacja skutków powodzi 
 
IV. Opis sposobu działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 
1. Monitorowanie stanu wody na rzekach, monitorowanie przebiegu zjawisk lodowych, zbieranie i analiza danych dotyczących 

zagrożenia powodziowego.  
IMGW/RZGW/WCZK/LZMiUW 

2. Wydawanie ostrzeżeń, prognoz i komunikatów hydrologicznych. IMGW 
3. Wydawanie komunikatów o przebiegu zjawisk lodowych na rzekach i akcji lodołamania. RZGW 
4. Po otrzymaniu komunikatów ostrzegawczych lub alarmowych do instytucji wymienionych w PRZ-8 pkt. IV. 2 i 3 

uruchomienie procedury powiadamiania o zagrożeniach – wydanie ostrzeżeń i komunikatów. 
WCZK 

5. Analiza sytuacji hydrologicznej oraz skali  zagrożenia powodziowego. Złożenie rekomendacji  Wojewodzie do ogłoszenia 
pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego. 

Dyrektor WBiZK, WCZK 

6. Podjęcie decyzji o ogłoszeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego na terenie określonych powiatów. Wojewoda 

7. Realizacja procedur wynikających z ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. 
Służby, straże, inspekcje, 

WBiZK, LUW, Starostowie 
8. Zwołanie posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Procedura wykonawcza nr 2. Wojewoda, WCZK 
9. W przypadku zagrożenia powodziowego na rzekach stanowiących granicę państwa powiadomienie o podjętych  

i planowanych działaniach strony niemieckiej. 
WCZK, KW PSP 

10. Określenie zakresu i  trybu składania meldunków przez służby, straże, inspekcje, PCZK z uwzględnieniem potrzeb 
wynikających z wymogów określonych przez instytucje centralne – ministerstwa, RCB. 

Dyrektor WBiZK 

11. Rozwinięcie i wzmocnienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Procedura wykonawcza nr 1. Dyrektor WBiZK 
12. Organizacja całodobowego punktu informacyjnego. Dyrektor Generalny LUW 
13. Przeprowadzenie akcji informacyjnej o zagrożeniu i zasadach zachowania się ludności w czasie powodzi. Media oraz ulotki, Rzecznik Prasowy Wojewody, 
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plakaty. Dyrektor WBiZK 
14. Przygotowanie i koordynacja właściwej polityki i obsługi mediów w czasie działań ratowniczych. Rzecznik Prasowy Wojewody 
15. Zbieranie informacji o sytuacji hydrologicznej, zagrożeniu powodziowym, aktualnie prowadzonych działaniach, 

uszkodzeniach lub ograniczeniach w funkcjonowaniu infrastruktury, prowadzonej ewakuacji, bieżących zdarzeniach 
związanych z powodzią dla potrzeb operacyjnych oraz raportowania. Raportowanie Wojewodzie, instytucjom centralnym, 
ścisła współpraca z całodobowym punktem informacyjnym i Rzecznikiem Prasowym Wojewody. 

WCZK 

16. Wnioskowanie do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie działań ratowniczych siłami i środkami Sił Zbrojnych RP. Wojewoda 

17. Wsparcie działań ratowniczych zasobami Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego – Procedura wykonawcza nr 9. 
Wojewoda poprzez Dyrektora 

WBiZK 

18. Wsparcie działań ratowniczych zasobami Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej – Procedura wykonawcza nr 4. 
Wojewoda poprzez Dyrektora 

WBiZK 

19. Organizacja i koordynacja wsparcia związanego z polityką społeczną osobom poszkodowanym w wyniku powodzi .  
Wojewoda poprzez Dyrektora 

WPS 

20. Organizacja i koordynacja obsługi spraw związanych z odbudową infrastruktury melioracyjnej uszkodzonej w czasie powodzi.  
Wojewoda poprzez Dyrektora 

WGN 
21. Organizacja i koordynacja obsługi spraw związanych z uruchamianiem środków budżetu państwa  dla jednostek samorządu 

terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi w mieniu komunalnym.  
Wojewoda poprzez Dyrektora 

WI 
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PRZ – 9. 

PRZ - 9 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w czasie wystąpienia zagrożenia 
epidemicznego i epidemii 

Nazwa 
dokumentu 

Podmiot 
opracowujący 

LPWIS 

I. Cel procedury. 
Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w czasie wystąpienia zagrożenia epidemicznego i epidemii. 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
LPWIS/Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty.  
 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

Stwierdzenie zagrożenia epidemicznego Likwidacja skutków epidemii 
 
IV. Opis sposobu działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 
Opis działań  
1. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa lubuskiego: 

Do podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie monitorowania sytuacji epidemiologicznej należy zaliczyć: 
- śledzenie sytuacji epidemiologicznej w województwie lubuskim poprzez sieć istniejących Powiatowych Stacji Sanitarno-   
  Epidemiologicznych wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp., 
- przyjmowanie zgłoszeń o zachorowaniach na choroby zakaźne, 
- dokonywanie okresowych analiz sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa lubuskiego, 

                - powiadamianie Wojewody poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego o wystąpieniu masowych zachorowań oraz      
                  pojedynczych przypadków zachorowań i zgonów na niebezpieczną chorobę zakaźną. 
 
 

Lubuski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny, Państwowi 
Powiatowi Inspektorzy 
Sanitarni, lekarze 
podstawowej opieki 
zdrowotnej, laboratoria 
wykonujące badania 
mikrobiologiczne, 
serologiczne, 
molekularne, WCZK 

2. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków: 
- na obszarze województwa lubuskiego w strukturach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zintegrowanym systemie   
w obszarach odpowiedzialności działa 11 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z 1 laboratorium w 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 jako pomocne organy do podejmowania  
stosownych decyzji. 
- na terenie województwa znajduje się jeden oddział zakaźny w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego  

 
WSSE Gorzów Wlkp., 
WCZK 
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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.  

3. Uruchamianie działań: 
Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po uzyskaniu informacji o zachorowaniach lub podejrzeniach zachorowań na choroby 
zakaźne od Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych z terenu województwa lubuskiego, powołuje  zespół pracowników 
kierowanych przez kierownika Oddziału Epidemiologii WSSE w Gorzowie Wlkp., który  przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne mające 
na celu ustalenie źródła zakażenia oraz dróg szerzenia się zakażenia. 
Na podstawie danych z monitoringu sytuacji epidemiologicznej i dochodzenia epidemiologicznego Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny dokonuje oceny sytuacji epidemiologicznej i podejmuje działania zapobiegawcze skierowane w zależności od rodzaju drobnoustroju 
chorobotwórczego na źródło zakażenia, drogi szerzenia się zakażenia i wrażliwą populację mieszkańców województwa. 

 
 
 

LPWIS 

4. O wynikach przeprowadzonego dochodzenia i podjętych działaniach powiadamia Wojewodę Lubuskiego poprzez Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Rozwinięcie WCZK – Procedura wykonawcza nr 1. 

LPWIS 

5. W zależności od rozwoju sytuacji na polecenie Wojewody zorganizowanie posiedzenia WZZK - Procedura wykonawcza nr 2. 
Wojewoda poprzez 

WCZK 
6. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wnioskuje do Wojewody Lubuskiego o wprowadzenie na terenie województwa  
      lub jego części: stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii,  wprowadzenia obowiązkowych szczepień. 

LPWIS 

7. W zależności od istniejącej sytuacji ogłoszenie w drodze Rozporządzenia Wojewody, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Sanitarnego 
na terenie Województwa Lubuskiego lub jego części: stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, wprowadzenia obowiązku szczepień 
ochronnych na obszarze województwa lub jego części oraz innych ograniczeń w stosunku do ludności  (takich jak czasowego ograniczenia  
w ruchu osobowym, czasowego ograniczenia/zakazu obrotu artykułami spożywczymi lub przedmiotami użytku, czasowego ograniczenia 
funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakazu organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk ludności, obowiązku 
wykonania określonych zabiegów sanitarnych, nakazu poddania się szczepieniom, nakazu udostępniania nieruchomości, lokali, terenów 
i dostarczania środków transportu do działań przeciwepidemicznych). 

Wojewoda poprzez 
WCZK 

8. Uruchomienie dodatkowych miejsc szpitalnych oraz dodatkowych miejsc do izolacji lub kwarantanny  – Procedura wykonawcza nr 5. 
Wojewoda poprzez 

WCZK 
9. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych stosuje się procedurę podwyższania gotowości działania 
szpitali – Procedura wykonawcza nr 12. 

Wojewoda poprzez 
WKRM 

10. Skierowanie osób do pracy przy zwalczaniu epidemii – Procedura wykonawcza nr 6. 
Wojewoda poprzez 

WCZK 
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PRZ – 10. 

PRZ - 10 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w czasie zagrożenia wystąpienia lub 
wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

Nazwa 
dokumentu 

Podmiot 
opracowujący 

LWLW  

I. Cel procedury.  
Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej 
zwierząt. 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
LWLW/Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 
 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

Stwierdzenie zagrożenia wystąpienia lub 
wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

Likwidacja skutków wystąpienia choroby zakaźnej 
zwierząt 

IV. Opis sposobu działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Opis działań  
1. Przekazanie informacji o zdarzeniu zbieranie danych, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia. WCZK/WLW  
2. Wojewódzki Zespół Kryzysowy jest uruchamiany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z chwilą wystąpienia zagrożenia  
na obszarze więcej niż jednego powiatu. 
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 oraz urzędowych lekarzy weterynarii uruchamia właściwy terenowo Powiatowy Lekarz Weterynarii  
po wystąpieniu zagrożenia na obszarze danego powiatu. 
Kolumny dezynfekcyjne uruchamiają Powiatowi Lekarze Weterynarii, którzy takowe posiadają – samodzielnie, do usuwania skutków 
zagrożenia na terenie własnego powiatu; na polecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do działania na obszarze innych 
powiatów. 

LWLW/PLW 

3. W zależności od rozwoju sytuacji na polecenie Wojewody zorganizowanie posiedzenia WZZK - Procedura wykonawcza nr 2. 
Wojewoda poprzez 

WCZK 

4. W razie konieczności organizacja punktu informacyjnego dla ludności (infolinia). 
Wojewoda poprzez 

WCZK/LWLW 
5. Bieżące informowanie Głównego Lekarza Weterynarii o zaistniałym zagrożeniu. LWLW 

6. Bieżące informowanie centralnych organów administracji rządowej – MSWiA o zaistniałym zagrożeniu. 
Wojewoda poprzez 

WCZK 
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7. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody w sprawie wydania rozporządzenia wprowadzającego nakazy i ograniczenia w sprawie likwidacji 
choroby zakaźnej. 

LWLW 

8. Wydanie przez Wojewodę, na wniosek Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii rozporządzenia, w którym określa się: 
1) obszar, na którym występuje choroba zakaźna lub zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej, jako obszar zapowietrzony, zagrożony 

 lub buforowy oraz sposób oznakowania tych obszarów, lub 
2) wprowadza czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów, lub  
3) czasowo zakazuje organizowania: 

a) widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazuje czasowe zawieszenie określonej działalności, lub targów, wystaw, pokazów  
lub konkursów zwierząt, polowań o odłowów zwierząt łownych, 

4) ogranicza obrót albo zakazuje obrotu zwierzętami, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i produktami rolnymi oraz innymi 
przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej lub nakazuje zaopatrywanie zwierząt lub produktów w świadectwa 
zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii, lub 

6) nakazuje przeprowadzenie zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień, lub 
7) nakazuje oczyszczenie, odkażania, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok 

zwierzęcych, produktów, środków żywienia zwierząt, a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu, lub 
8) nakazuje odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, lub 
9) nakazuje podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji produktów zastosowanie określonej technologii.  

Wojewoda poprzez 
LWLW 

9. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych stosuje się procedurę podwyższania gotowości działania 
szpitali - Procedura Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. 

WKRM/WCZK 

10. Informowanie ludności o zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub choroby zakaźnej zwierząt - 
Procedura Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wojewoda poprzez 
WCZK 

11. Nadzór nad realizacją ograniczeń i zakazów – uruchomienie działań: WIW, LPWIS, Policja, PSP.  
12. Koordynacja współdziałania wykonania zadań wymienionych w Rozporządzeniu przez ich wykonawców. WCZK 

13. Uchylenie wydanego Rozporządzenia na wniosek WLW po ustaniu wystąpienia zagrożenia lub choroby zakaźnej zwierząt. 
Wojewoda poprzez 

LWLW 
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PRZ – 11. 

PRZ - 11 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w nietypowych sytuacjach kryzysowych 
Nazwa 

dokumentu 
Podmiot 

opracowujący 
WCZK  
WBiZK 

I. Cel procedury. 
Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia nietypowych sytuacji kryzysowych (działania 
poszukiwawcze za osobami zaginionymi, podłożenie materiału lub urządzenia wybuchowego, zbiorowe naruszenie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego, terroryzm i bioterroryzm z wyłączeniem terroru kryminalnego, ujawnienie niewybuchów, niewypałów, łapanie zwierząt, szk. w uprawach 
roślin, roje owadów). 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
PSP, Policja, Jednostki MON, WIIORiN/Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 
 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

Stwierdzenie nietypowej sytuacji kryzysowej Likwidacja skutków nietypowej sytuacji kryzysowej 
 
IV. Opis sposobu postępowania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 
Opis działań  

1. Po otrzymaniu sprawdzonej informacji o zdarzeniu zbieranie danych, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia. 
WCZK/WSKR/ 

POLICJA 
2. Przekazanie przez dyżurnego WCZK informacji (o podłożeniu ładunku wybuchowego w obiekcie zaliczonym do infrastruktury krytycznej)  
do Wydziału Zamiejscowego w Zielonej Górze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w  Poznaniu –  zgodnie z instrukcją pracy 
Dyżurnego WCZK. 

WCZK 

3. Uruchomienie sił i środków Policji – wg odrębnych procedur Policji (w zależności od charakteru zdarzenia). POLICJA 
4. Uruchomienie sił i środków PSP – wg odrębnych procedur PSP  (w zależności od charakteru zdarzenia). PSP 
5. Uruchomienie sił i środków Sił Zbrojnych RP – wg odrębnych procedur WSzW  (w zależności od charakteru zdarzenia). WOJSKO 
6. Uruchomienie sił i środków Inspekcji Weterynaryjnej – wg odrębnej procedury. LWLW 
7. W zależności od rozwoju sytuacji na polecenie Wojewody zorganizowanie posiedzenia WZZK - Procedura wykonawcza nr 2. WCZK 
8. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych stosuje się procedurę podwyższania gotowości działania 
szpitali - Procedura wykonawcza nr 12. 

Wojewoda poprzez 
WKRM 
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Dodatkowe Procedury Realizacji Zadań 
PRZ – 12. 

PRZ - 12 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego i zakłóceń na rynku naftowym 

Nazwa 
dokumentu 

Podmiot 
opracowujący 

WCZK  
WBiZK 

I. Cel procedury. 
Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i zakłóceń na rynku 
naftowym. 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
Wojewoda/Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 
 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

Stwierdzenie zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i 
zakłóceń na rynku naftowym 

Likwidacja skutków zakłóceń na rynku naftowym 

 
IV. Opis sposobu postępowania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 
Opis działań  
1.Po otrzymaniu sprawdzonej informacji o zdarzeniu zbieranie danych, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia w związku 
 z trudnościami zaopatrzenia w paliwa. 

WCZK/Wydział 
Infrastruktury 

2. W zależności od rozwoju sytuacji na polecenie Wojewody zorganizowanie posiedzenia WZZK – Procedura wykonawcza nr 2. 
Wojewoda poprzez 

WCZK 
3. Podczas posiedzenia WZZK (w składzie ustalonym przez Wojewodę), podjęcie decyzji o wystąpienie z wnioskiem do Ministra Gospodarki  
w sprawie: 

- obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przez określonych producentów lub handlowców, 
- sprzedaży określonej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, wskazanym podmiotom krajowym. 

Wojewoda poprzez WI 
LUW 

4. W przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów, w drodze Rozporządzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami lub ograniczeń 
mających na celu zmniejszenie zużycia paliw (art. 40 i 41 ww. Ustawy) podjęcie następujących działań: 
- wdrożenie przygotowanego planu rozdziału upoważnień do zakupu paliw, 
- rozdział i wydawanie upoważnień do zakupu paliw, 
- określenie sposobu koordynacji kontroli przestrzegania ograniczeń paliwowych. 

Wojewoda poprzez 
WBiZK,  
WI LUW 
BOUiRSI 

WNiK 
5. Działania kontrolne przestrzegania ograniczeń prowadzić będą: 

- Komendant Wojewódzki Policji   lub wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w zakresie ograniczeń, o których mowa w art. 41. 
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- Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,  o których mowa w art. 40 
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PRZ – 13. 

PRZ - 13 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w stanie wyjątkowym 
Nazwa 

dokumentu 
Podmiot 

opracowujący 

Oddział Planowania Cywilnego, 
Ochrony Ludności i Spraw 

Obronnych  

I. Cel procedury. 

Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w stanie wyjątkowym. 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 

Wojewoda/Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 
 

III. Wejście/Wyjście. 

Wejście Wyjście 

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

Po upływie czasu na jaki wprowadzony został stan wyjątkowy, lub przed 
upływem czasu po opublikowaniu rozporządzenia Prezydenta RP  
o zniesienie stanu wyjątkowego. 

 

IV. Opis sposobu postępowania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 
Opis działań.  
I WARIANT – wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze kraju  
1. Podanie do publicznej wiadomości treści Rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie stanu wyjątkowego i innych aktów prawnych 

dotyczących tego stanu w drodze obwieszczenia, przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo 
przyjęty na danym terenie: 
a) przekazanie redaktorom naczelnym dzienników oraz nadawcom programów telewizyjnych i radiowych do nieodpłatnego 

opublikowania treści ww. dokumentów,  
b) organizacja druku obwieszczenia, 
c) rozprowadzenie obwieszczenia, 
d) rozplakatowanie obwieszczenia. 

Wojewoda 
 
 

BW-III 
 

BOUiRSI 
BOUiRSI 

Organy JST 

2. Zwołaniu posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w składzie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.  

Następne posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, według decyzji Przewodniczącego Zespołu. 

Wojewoda 

3. Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny, a w szczególności  

koordynację i kontrolę funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wykonuje Prezes Rady Ministrów, a Wojewoda 
Wojewoda poprzez 

wydziały LUW, służby, 
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wykonuje jego szczegółowe polecenia w tej materii. inspekcje i straże 

4. Zasady koordynacji i kontroli funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej – Procedura wykonawcza nr 17. Wojewoda poprzez 
WZZK 

5. Zawieszanie organów JST i wyznaczanie komisarza rządowego – Procedura wykonawcza nr 23. 

Prezes Rady Ministrów 
na wniosek Wojewody 
(art. 12 ustawy o stanie 

wyjątkowym) 
6. Ograniczanie działalności edukacyjnej w drodze rozporządzenia, poprzez okresowe zawieszanie zajęć dydaktycznych w szkołach,  

z wyłączeniem szkół wyższych Procedura wykonawcza nr 18. 

Wojewoda/KO 

7. Wszczynanie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób – Procedura wykonawcza nr 22. 
Wojewoda poprzez 

doraźnie wyznaczony 
zespół 

8. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez Prezydenta, Radę 

Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewody.  
BW-II 

9. Informowanie, ostrzeganie i alarmowanie ludności  - Procedura wykonawcza nr 3. WCZK 

10. Koordynowanie działań Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wojewoda poprzez 
WKRM (ORM-BZK-V) 

II. Dodatkowo w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa.  
11. Przygotowanie propozycji do rozporządzenia Wojewody na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP, które może 

obejmować Procedura wykonawcza nr : 

a) szczegółowy tryb i sposoby oraz podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania ograniczeń wolności i praw 

człowieka i obywatela ustalonych w rozporządzeniu Prezydenta RP, 

b) w zakres działalności edukacyjnej, 

c) w zakres dostępu do towarów konsumpcyjnych - całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności, 

d)  zakres wolności działalności gospodarczej - nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej 

określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego 

rodzaju, 

e) zakres transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu jednostek pływających na śródlądowych drogach wodnych, 

f) zakres obrotu krajowymi środkami płatniczymi, 

g) zakres funkcjonowania środków łączności, 

h) zakres prawa posiadania broni, 

i) nakazy i zakazy: 

 przebywania lub opuszczenia w ustalonym czasie oznaczonych obiektów, miejsc i obszarów, 

 uzyskania zezwolenia na zmianę miejsca zamieszkania, 

NK 
 
 

NK/Policja, 
KO, 
PS, 

 
 
 
 

UM, IB,  
FBC, 
BZK, 

BZK, Policja, 
SO, Policja 
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 utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów. 

Dodatkowo w stanie wyjątkowym będą realizowane zadania zawarte w załączniku „C” do „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa 

Lubuskiego” w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny – „Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych” (klauzula POUFNE). 

Uruchomienie zadań wynikających z „TRZO” jest w kompetencji Rady Ministrów. 
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PRZ – 14. 

PRZ - 14 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura postępowania w stanie wojennym 
Nazwa 

dokumentu 
Podmiot 

opracowujący 

Oddział Planowania Cywilnego, 
Ochrony Ludności i Spraw 

Obronnych 

I. Cel procedury. 
Zasady postępowania Wojewody oraz podległych służb, inspekcji i straży w stanie wojennym. 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
Wojewoda/Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 
 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

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

Opublikowanie rozporządzenia Prezydenta RP o zniesienie stanu wojennego. 

 
IV. Opis sposobu postępowania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 
Opis działań  
1. Organizacja pracy i zakres działania WCZK – stały dyżur. WCZK 
2. Podanie do publicznej wiadomości treści Rozporządzeniu Prezydenta RP w sprawie stanu wojennego i innych aktów prawnych 

dotyczących tego stanu w drodze obwieszczenia, przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo 
przyjęty na danym terenie: 

a) przekazanie redaktorom naczelnym dzienników oraz nadawcom programów telewizyjnych i radiowych 
        do  nieodpłatnego opublikowania treści ww. dokumentów,  

b) organizacja druku obwieszczenia, 
c) rozprowadzenie obwieszczenia, 
d) rozplakatowanie obwieszczenia. 

Wojewoda 
 
 

Rzecznik Prasowy 
Wojewody 

BOUiRSI 
BOUiRSI 

Organy gminy 
3. WZZK pełni funkcję Gabinetu Wojewody w składzie określonym w „Planie operacyjnym funkcjonowania województwa”.  
       Posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, według decyzji Wojewody. 
 

Wojewoda 

4. Zadania Zespołu: 
a) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych 

zagrożeń, 
b) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania zadań wynikających z 

Członkowie WZZK 
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Rozporządzenia Prezydenta RP i innych aktów prawnych dotyczących tego stanu, 
                przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. 
5. Organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących  
       im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów wynikających z powyższej ustawy.     

Organy administracji 
publicznej 

6. 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, 
c) na postanowienie Prezydenta RP. 

Wojewoda, Dyrektor 
Generalny LUW 

BOUiRSI 
 

7. Realizacja zadań stawianych przez Radę Ministrów, w tym z zakresu NSPK. Wojewoda 
8. Kierowanie realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej, w szczególności: 

a) ocenia zagrożenie, 
b) wprowadza, w zakresie nienależącym do właściwości innych organów, ograniczenia wolności i praw człowieka  

i obywatela oraz łagodzi i uchyla te ograniczenia, 
c) występuje z wnioskami do właściwych organów o wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela,  

jak również o ich złagodzenie lub uchylenie, 
d) określa zadania wynikające z przepisów stanu wojennego, 
e) koordynuje i kontroluje działalność: 
 organów władzy publicznej, 
 przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze województwa, 
f) może nakładać zadania i nakazywać jednostkom samorządu terytorialnego dokonywanie określonych wydatków, na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 

Wojewoda poprzez 
jednostki 

organizacyjne 
administracji 

publicznej oraz siły 
 i środki wydzielone 

 do dyspozycji 
Wojewody 

9. Zawieszanie organów JST i wyznaczanie komisarza rządowego - Procedura wykonawczej nr 23.  
10. Ograniczanie działalności edukacyjnej w drodze rozporządzenia, poprzez okresowe zawieszanie zajęć dydaktycznych  
          w szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych -  Procedura wykonawczej nr 18. 

Wojewoda/KO 

12. Powoływanie i odwoływanie zarządcy komisarycznego spółek Procedura wykonawcza Nr , z zastrzeżeniem spółek,  w których  Skarb 
Państwa posiada powyżej 50% udziałów i przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu art. 3 
ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1669) - Procedura 
wykonawcza nr 19. 

Wojewoda 

12. Wprowadzenie cenzury Procedura wykonawczej nr: 
a) prewencyjnej środków społecznego przekazu obejmująca materiały prasowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. 

Prawo prasowe, 
b) kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek przekazywanych w ramach usług pocztowych lub kurierskich, 
c) kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych, 
d) emisja sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych i telewizyjnych. 

Procedura wykonawcza nr 20. 

Organy administracji 
publicznej, którym 
Wojewoda nakazał 

realizację 

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

Rzecznik Prasowy 
Wojewody 

14. Informowanie, ostrzeganie i alarmowanie ludności - Procedury wykonawczej nr 3. WCZK 
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15. Koordynowanie działań Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
Wojewoda poprzez 

WKRM 

16. Określenie liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych na obszarze województwa. 
Wojewoda poprzez 

WBZK 
17. Nadzór nad tworzeniem zastępczych miejsc szpitalnych i ich funkcjonowaniem. Kierownicy ZOZ 

18. Dokonywanie przeniesień personelu medycznego na potrzeby zastępczych miejsc szpitalnych. 
Wojewoda poprzez 

WBZK 
19. Przyznawanie odszkodowania za poniesione straty wynikające z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności  
i praw człowieka i obywatela. 

Wojewoda 

20. Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządek publiczny. 
wykonawcy 

wyznaczeni przez 
Wojewodę 

Dodatkowo w stanie wojennym będą realizowane zadania zawarte w załączniku „C” do „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa 

Lubuskiego” w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny – „Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych” (klauzula POUFNE). 

Uruchomienie zadań wynikających z „TRZO” jest w kompetencji Rady Ministrów. 
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PRZ-15. 

PRZ - 15 

PROCEDURA realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 
Rodzaj 

dokumentu 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Procedura działania w przypadku masowego napływu 
cudzoziemców na teren województwa 

Nazwa 
dokumentu 

Podmiot 
opracowujący 

Oddział Planowania 
Cywilnego, Ochrony Ludności 

i Spraw Obronnych 

 
II. Cel procedury. 

Określenie procesu przyjęcia cudzoziemców masowo przybyłych na terytorium województwa wskutek sytuacji we własnym kraju 
 

II. Kierujący Działaniem Ratowniczym/Koordynator Działań Ratowniczych/Uczestnicy Procedury. 
Wojewoda/Wojewoda/ABW, Straż Graniczna,  służby, inspekcje, straże, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty. 
 

III. Wejście/Wyjście. 
Wejście Wyjście 

Przybycie na terytorium województwa cudzoziemców masowo opuszczających 
kraj pochodzenia z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, przyczyn 
ekonomicznych, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeń praw człowieka 

Pobyt cudzoziemców w miejscach docelowego 
rozmieszczenia w ramach zapewnienia ochrony 
czasowej na terytorium województwa 

 
IV. Opis sposobu postępowania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 
Opis działań  
1. Zebranie informacji o zdarzeniu i dotychczasowych działaniach zaangażowanych organów. WCZK 
2. Przygotowanie analizy zagrożenia i możliwości przeciwdziałania, z uwzględnieniem:  
– rodzaju i skali oraz przewidywanego obszaru, na który mogą przybyć cudzoziemcy oraz sposobu i miejsca przekroczenia granicy, 
 – możliwych do podjęcia kroków w celu ograniczenia migracji lub opanowania sytuacji. 

 
ABW, SG,  

 
 

 
3. Zwołanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  Wojewoda Lubuski 
 
4.Przekazanie Wojewodzie wniosków z dokonanej analizy oraz przyjęcie: 
- założeń organizacyjnych przyjęcia i pobytu na terytorium województwa dużej liczby cudzoziemców, 
- ewentualnego przywrócenia kontroli granicznej na wewnątrz-unijnych granicach RP w związku z przewidywanym rozwojem zagrożenia 

Wojewoda Lubuski, 
zaangażowane służby,  

współpraca z 
Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i  
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Administracji  
5. Przygotowanie i przywrócenie kontroli granicznej. 
 

Wojewoda 

 
6. Przegląd planów i procedur oraz wdrożenie przedsięwzięć mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ochrony, w tym 
ochrony infrastruktury krytycznej na terenie kraju. 

 Właściciele/zarządcy  
infrastruktury 

krytycznej, organy 
administracji 

publicznej 
7.Przyjęcie i realizacja rozporządzenia Rady Ministrów w zakresie: 
- szczegółowych zasad finansowania ochrony czasowej, limitu cudzoziemców, którym można udzielić tej ochrony, okres jej trwania  
lub warunki zakończenia jej udzielania i sposób udzielania pomocy,  
– sposobu realizacji zadań podejmowanych w ramach ochrony czasowej, uwzględniając w szczególności rodzaj zagrożenia, na które 
narażeni byli cudzoziemcy przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
- możliwości finansowania tej ochrony oraz zobowiązania wynikające z postanowień umów międzynarodowych wiążących 
Rzeczpospolitą Polską,  
– zakres, szczegółowe warunki i sposób wykonywania badań lekarskich i zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca, kierując się 
w szczególności potrzebą zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. 

 
Wojewoda, jednostki 

samorządu 
terytorialnego, 

współpracujące straże, 
służby i inspekcje. 

8. Zorganizowanie przewozu grupy cudzoziemców do centralnego punktu recepcyjnego wytypowanego na terenie województwa,  
a następnie do ośrodków dla cudzoziemców funkcjonujących na terenie kraju (Biała Podlaska, Czerwony Bór gm. Zambrów, Podkowa 
Leśna-Dębak, Linin k. Góry Kalwarii). 

Wojewoda, Dyrektor 
Wydziału Spraw 
Obywatelskich i 

Cudzoziemców LUW, 
Dyrektor Biura 

Organizacji i Kadr, SG  
i Policja inne służby 

biorące udział w 
realizacji zadania. 

9. W przypadku dalszego napływu cudzoziemców oraz niemożności zapewnienia pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców 
- zorganizowanie tymczasowego obozowiska na terenie przylegającym do centralnego punktu recepcyjnego 
- wskazanie terenu obozowiska  
- wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o pomoc sprzętową i osobową w organizacji obozowiska 
- wystąpienie do Ministra Gospodarki o uruchomienie zapasów z rezerw strategicznych, stosownie do zidentyfikowanych potrzeb. 
- wygrodzenie terenu, rozstawienie namiotów wieloosobowych,  
- wyposażenie obozowiska w ogrzewanie, 
- zorganizowanie i zapewnienie wyżywienia 
- zorganizowanie służby porządkowo-informacyjnej, 
- zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody pitnej i usług sanitarno-higienicznych, 
- zapewnienie zabezpieczenia sanitarno- epidemiologicznego 

- zapewnienie opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej, 

Wojewoda, Dyrektor 
Wydziału Spraw 
Obywatelskich  

i Cudzoziemców LUW, 
SG , Policja, Straż 

Pożarna 
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- koordynacja pomocy ze strony organizacji pozarządowych wojewoda, 
- zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego obozowiska   
- zapewnienie porządku publicznego i ochrony obozowiska  
- zorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży 
10. Ochrona granicy państwowej, ujawnianie nielegalnie przybywających cudzoziemców i dostarczanie ich do centralnego/tymczasowego 

punktu recepcyjnego. 
SG, Policja 

11. Zorganizowanie dalszego pobytu cudzoziemców w ramach ochrony czasowej na terenie województwa:  
- przygotowanie wytypowanych miejsc czasowego pobytu dla cudzoziemców, 
- pozyskanie i skierowanie środków zbiorowego transportu drogowego do przewozu cudzoziemców z tymczasowego obozowiska  
    do wytypowanych miejsc czasowego pobytu na terenie województwa,  
- zapewnienie bezpieczeństwa podczas przejazdu oraz porządku publicznego w trakcie pobytu cudzoziemców w wytypowanych 
miejscach, 
- zorganizowanie i zapewnienie warunków socjalno-bytowych dla cudzoziemców w wytypowanym miejscu, 
- zorganizowanie opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej i zabezpieczenia epidemiologiczno-sanitarnego,  
- skoordynowanie pomocy ze strony organizacji pozarządowych. 

Wojewoda 

12. Zapewnienie bieżącego przekazywania informacji między organami administracji publicznej zaangażowanymi w przygotowanie  
         i realizację procedury. 
         Przygotowywanie bieżących analiz i ocen sytuacji.  
         Monitorowanie przebiegu działań, w szczególności pod względem możliwych zagrożeń bezpieczeństwa na terenie RP 

Wojewoda we 
współpracy  

z zaangażowanymi 
organami administracji 

publicznej 

 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” - „ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE” 

 
 
 

33 

PROCEDURY WYKONAWCZE do PROCEDUR REALIZACJI ZADAŃ 
 

PW Nr 1 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Rozwinięcie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Podmiot 

opracowujący 
WCZK 
WBiZK 

1. Cel procedury. 
Procedura postępowania podczas rozwinięcia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia zdarzenia masowego. 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
Dyrektor WBiZK/WCZK, WBiZK, LUW. 

3. Podstawy prawne. 
Ustawa z dnia z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) 

4. Postępowanie 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

W przypadku konieczności pracy Zespołu w systemie całodobowym opracowano i wdrożono „Plan rozwinięcia i wzmocnienia 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego PLATAN”. 
Powyższy Plan zawiera: 
 plan rozwinięcia WCZK, 
 schemat powiadamiania osób, 
 schemat rozmieszczenia pomieszczeń, pracowników, członków WZZK,  
 wykaz pomieszczeń i pracowników do obsługi powiatów, 
 plany pracy i dyżurów: pracowników WCZK, pracowników obsługujących powiaty, LKRM, obsługi punktu informacyjnego, obsługi 

sekretariatu, 
 wzory dokumentów (pism, decyzji, zarządzeń i rozporządzeń), 
 płytę CD z ww. wzorami dokumentów, 
 wykaz aktów prawnych, 
 dokumentację dla obsługujących powiaty, 
 dzienniki działań. 

Dyrektor WBiZK 

 
Szczegółowy zakres kompetencji i zadań określa opracowany „Plan rozwinięcia i wzmocnienia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – PLATAN”.  

Plan znajduje się  
w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
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PW Nr 2 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Uruchamianie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
Podmiot 

opracowujący 
WCZK 
WBZK 

1. Cel procedury. 
Określenie zasad uruchamiania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w trybie alarmowym. 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
Wojewoda/WCZK, WBiZK. 

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

4. Postępowanie 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego. 
 
2. Otrzymanie informacji o zdarzeniu i jej analiza. 
3. Przekazanie informacji o zdarzeniu Wojewodzie. 
4. Podjęcie decyzji przez Przewodniczącego Zespołu – Wojewodę Lubuskiego o zwołaniu posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w trybie alarmowym (nadzwyczajnym).  
5. Określenie: 

 składu osobowego (Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w posiedzeniu specjalistów określonej branży  
w zależności od zaistniałej sytuacji), 

 miejsca i czasu rozpoczęcia posiedzenia.  
6. Powiadomienie członków Zespołu i zaproszonych specjalistów o miejscu i czasie rozpoczęcia posiedzenia przekazywane są:  

 przy wykorzystaniu systemu komputerowego przekazywania wiadomości tekstowych (SSAPIK),  
 telefonicznie przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

7. Następnie informacje te - przez Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego opracowywane są w formie 
pisemnej, podpisywane przez Przewodniczącego Zespołu i przekazywane przy wykorzystaniu telefaksów, maili oraz systemu 
ePUAP do członków Zespołu i zaproszonych specjalistów (w sytuacji, gdy pozwoli na to czas).  

8. Po zakończeniu posiedzenia opracowywany jest Protokół zawierający wypracowane w trakcie posiedzenia ustalenia  
i wnioski. W zależności od zaistniałej sytuacji oraz wypracowanych ustaleń Wojewoda Lubuski, szefowie służb i instytucji zgodnie  
z posiadanymi kompetencjami kierują w miejsce zdarzenia określone siły i środki mające na celu minimalizację skutków 
wystąpienia zdarzenia, zwracają się z prośbą o pomoc do sąsiednich województw i instytucji centralnych. Wojewoda Lubuski 
 z własnej inicjatywy lub na wniosek starosty może wystąpić  do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o ogłoszenie stanu klęski 
żywiołowej na określonym obszarze. 

WCZK, służby, 
inspekcje i straże 

WCZK 
Dyrektor WBiZK 

Wojewoda 
 

Wojewoda 
 
 
 

WCZK 
 
 
 

WCZK 
 
 

WCZK 
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PW Nr 3 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności o zagrożeniach 
Podmiot 

opracowujący 
WCZK  
WBZK 

1. Cel procedury. 
Procedura postępowania podczas alarmowania, ostrzegania i informowania ludności o wystąpieniu zagrożenia lub możliwości jego wystąpienia. 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
Wojewoda/WCZK, Rzecznik Prasowy Wojewody, Rzecznicy Prasowi służb, inspekcji straży 

3. Podstawy prawne. 
Ustawa z dnia z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565). 
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 411).  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich występowaniu oraz właściwości 
organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 64) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych (tj. Dz. U. z 
2004 r. nr 102 poz. 1065). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 96 poz. 850). 
Decyzja MON Nr 286/MON z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego w Siłach Zbrojnych RP – „Instrukcja funkcjonowania 
systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza”. 
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania  
 i alarmowania (SWA) oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w województwach, powiatach i gminach. 
 

4. Postępowanie 
Opis działania Odpowiedzialny 

1. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego. WCZK 
2. ALARMOWANIE: 

 otrzymanie informacji o zdarzeniu zagrażającym życiu i zdrowiu ludności lub środowisku i jej analiza, 
 przekazanie informacji o konieczności zaalarmowania ludności Wojewodzie, 
 
 podjęcie decyzji o zaalarmowaniu ludności, 

 
 zaalarmowanie ludności o grożącym niebezpieczeństwie oraz przekazanie zasad postępowania. 

UWAGA – w sytuacjach związanych z wystąpieniem zdarzeń hydro-meteorologicznych, dyżurny WCZK ma obowiązek natychmiastowego 
przekazania otrzymanej od właściwych organów informacji do wskazanych w innych dokumentach podmiotów bez stosowania się do 
powyższej procedury – za pomocą fax-ów i systemu do grupowego wysyłania sms-ów SSAPIK. 

 
WCZK 

WCZK poprzez 
Dyrektora WBiZK 

Wojewoda 
 

WCZK 
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3. OSTRZEGANIE 
 otrzymanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu ludności lub środowiska oraz jej 

analiza, 
 przekazanie informacji o konieczności zaalarmowania ludności Wojewodzie – poprzez Dyrektora WBiZK, 
 
 zwołanie posiedzenia WZZK, 
 
 podjęcie decyzji o ostrzeżeniu ludności, 

 
 przygotowanie komunikatów ostrzegawczych, 

 
 ostrzeżenie ludności, przekazanie zasad postępowania w danej sytuacji. 

 
WCZK 

 
Dyrektor WBiZK 

 
Wojewoda poprzez 

WCZK 
Wojewoda poprzez 

WZZK 
WCZK, Rzecznik 

Prasowy Wojewody 
WCZK, Rzecznik 

Prasowy Wojewody 
4. INFORMOWANIE 

 otrzymanie informacji o zaistnieniu sytuacji wymagającej informowanie ludności, 
 przygotowanie treści komunikatów informacyjnych, 
 podjęcie decyzji przez Wojewodę poprzez WZZK o zakresie informowania ludności, 
 przekazanie komunikatów informacyjnych dla ludności. 
 

 
WCZK 
WCZK 

Wojewoda poprzez 
WZZK 

WCZK (służby, 
inspekcje i straże) 

Zasady alarmowania, ostrzegania i informowania ludności są szczegółowo opisane w III części „Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego” – 
Załączniki Funkcjonalne – IV rozdział pt. „Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń” 
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PW Nr 4 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r.  

Nazwa 
dokumentu 

Wykorzystanie sprzętu z magazynu OC 
Podmiot 

opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego, 

Ochrony 
Ludności i Spraw 

Obronnych 

1. Cel procedury. 
Określenie zasad wykorzystania sprzętu z wojewódzkiego magazynu OC. 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
Wojewoda/WBiZK LUW, WZZK 

3. Podstawy prawne. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850). 

4. Postępowanie 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Podjęcie decyzji z własnej inicjatywy lub na prośbę organu administracji publicznej o wsparciu sił ratowniczych sprzętem  
 z wojewódzkiego magazynu sprzętu OC. 

 
2. Wydanie polecenia Kierownikowi Oddziału OC przygotowania dokumentów materiałowych na użyczony sprzęt. 
 
3. Wydanie polecenia magazynierowi w sprawie przygotowania do wydania wskazanego sprzętu w ustalonym terminie. 
 
4. Przekazanie decyzji w sprawie wydzielenia sprzętu i zasadach jego użyczenia do zainteresowanych organów administracji. 
 
5. Zorganizowanie na polecenie Wojewody, transportu wydzielonego sprzętu do odbiorcy (jeżeli odbiorca nie posiada możliwości 

odbioru sprzętu lub ze względu na czas jego dostawy). 
 
6. Przekazanie protokolarne sprzętu osobie upoważnionej przez zainteresowany organ administracji. 
 
7. Podjęcie decyzji o przesunięciu sprzętu (stanowiącego własność skarbu państwa) pomiędzy gminami  - w przypadku zaistnienia 

takiej potrzeby. 

Wojewoda (WZZK) 
 
 

Dyrektor WBiZK 
 

Kierownik Oddziału 
PC,OLiSO 

 
WCZK 

 
 

Kierownik Oddziału 
PC,OLiSO 

  
 

Kierownik Oddziału 
PC,OLiSO 

Dyrektor WBiZK 
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PW Nr 5 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Uruchomienie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem 
logistycznym 

Podmiot 
opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego,  

Ochrony 
Ludności i Spraw 

Obronnych 

1. Cel procedury. 
Określenie zasad postępowania podczas uruchamiania zaplanowanych miejsc kwarantanny i izolacji w przypadku epidemii. 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
Wojewoda/WCZK, WBiZK, PWIS 

3. Podstawy prawne. 
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1845). 

4. Postępowanie 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Podjęcie decyzji o organizacji miejsc do izolacji lub kwarantanny w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Wojewoda (WZZK) 
WARIANT I – istnieje możliwość wykorzystania wcześniej zaplanowanych miejsc do izolacji lub kwarantanny zgodnie z „Wojewódzkim 
Planem Działania na wypadek wystąpienia epidemii”: 
1) przekazanie polecenia do prezydentów, burmistrzów i wójtów o uruchomieniu określonej ilości miejsc do izolacji lub kwarantanny 

w obiektach zawartych w ww. „Planie”, 
 
2) przekazanie polecenia do KW Policji w sprawie zabezpieczenia ochrony miejsc izolacji lub kwarantanny, 
 
3) przygotowanie ustalonej ilości miejsc i złożenie meldunku o gotowości przyjęcia osób do izolacji lub kwarantanny, 
 
4) sprawdzenie przygotowanych miejsc, 
 
5) skierowanie i transport wyznaczonych osób do miejsca izolacji lub kwarantanny, 
 
 
6) na prośbę prezydentów, burmistrzów i wójtów skierowanie do pracy dodatkowego personelu medycznego. 

 
 

Wojewoda poprzez 
WCZK  

 
Wojewoda poprzez 

WCZK 
Prezydent, Burmistrz, 

Wójt 
Przedstawiciel LUW  

i PWIS 
Kierownicy podmiotów 

leczniczych, którzy 
stwierdzili taką 

konieczność 
Wojewoda poprzez 

WCZK 
WARIANT II – gdy ilość zaplanowanych miejsc jest niewystarczająca wojewoda może nakazać pisemnym poleceniem jednostkom 
samorządu terytorialnego utworzyć dodatkowe miejsca kwarantanny lub zawierać pisemne umowy bezpośrednio z właścicielami 
obiektów: 
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1) wybór obiektów spełniających podstawowe wymagania do izolacji lub kwarantanny, 
2) uzgodnienie z właścicielami proponowanych obiektów warunków ich wykorzystania (podpisanie umów), 
 
3) przekazanie polecenia do KW Policji w sprawie zapewnienia ochrony miejsc do izolacji lub kwarantanny, 
 
4) udzielenie pomocy w przygotowaniu warunków i skierowanie odpowiedniego personelu medycznego, 
 
5) przygotowanie odpowiedniej ilości miejsc i przekazanie informacji o gotowości przyjęcia osób do izolacji lub kwarantanny, 
 
6) sprawdzenie przygotowanego obiektu, 
 
7) skierowanie i transport osób do wyznaczonych miejsc. 

WCZK i PWIS 
Wojewoda poprzez 

WCZK 
Wojewoda poprzez 

WCZK 
WCZK, WBiZK 

 
właściciel obiektu 

 
 

Przedstawiciel LUW  
i PWIS 

Kierownicy podmiotów 
leczniczych, którzy 

stwierdzili taką 
konieczność 

2. Przygotowanie faktury i miesięcznego zestawienia wg odrębnych przepisów w celu przedstawienia kosztów realizacji świadczeń 
zdrowotnych realizowanych podczas epidemii finansowanych z budżetu państwa. 

Kierownik podmiotu 
leczniczego, właściciele 

obiektów 
3. Rekompensata kosztów zorganizowania i utrzymania miejsc izolacji i kwarantanny. Wojewoda poprzez 

WBiF LUW 
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PW Nr 6 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Kierowanie osób do pracy przy zwalczaniu epidemii 
Podmiot 

opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego,  

Ochrony 
Ludności i Spraw 

Obronnych 

 
1. Cel procedury. 

Procedura postępowania podczas kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii. 
 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
Wojewoda/WCZK, WZZK, KW Policji 
 

3. Podstawy prawne. 
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1845). 
 

4. Postępowanie 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Wojewoda poprzez WCZK monitoruje sytuację na podstawie danych uzyskiwanych od PWIS w zakresie zabezpieczenia działań 
epidemiologicznych. Informację o potrzebnym personelu dostarczają Kierownicy podmiotów leczniczych i innych obiektów 
wyznaczonych do leczenia, izolacji lub kwarantanny. 

2. Dane o personelu medycznym możliwym do wykorzystania podczas epidemii lub zagrożenia epidemicznego są załącznikiem 
 do „Wojewódzkiego Planu Działania na wypadek wystąpienia epidemii”. 

 
3. Wydanie decyzji o kierowaniu do pracy na okres 3 miesięcy wyznaczonych osób adekwatnie do uruchamianych miejsc do izolacji 

 i kwarantanny. 
 
4. Skuteczne dostarczanie decyzji osobom wskazanym do pracy przy zwalczaniu epidemii (osoby skierowane do pracy są urlopowane 

bezpłatnie w dotychczasowych miejscach pracy). 
 
5. Skuteczne dostarczenie decyzji pracodawcom osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii. 
 
6. Zawarcie umów z osobami skierowanymi do pracy przy zwalczaniu epidemii. 
 
7. Przygotowanie faktury i miesięcznego zestawienia wg odrębnych przepisów w celu przedstawienia kosztów realizacji świadczeń 

zdrowotnych realizowanych podczas epidemii finansowanych z budżetu państwa. 

WCZK 
 
 

Wojewoda (WZZK) 
poprzez WCZK 

 
Wojewoda poprzez 

WCZK, WNiK 
 

KWP/Poczta Polska 
 

WBiZK/KWP/Poczta 
Polska 

Kierownicy podmiotów 
leczniczych realizujący 

zadania  
w ramach epidemii. 

Kierownicy podmiotów 
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8. Rekompensata kosztów pracy osób skierowanych do zwalczania epidemii oraz kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia. 

leczniczych realizujący 
zadania  

w ramach epidemii 
Wojewoda w terminie 

30 dni od uzyskania 
ww. dokumentów 
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PW Nr 7 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Realizacja usług pocztowych na obszarach zapowietrzonych, zagrożonych oraz 
na obszarach zagrożenia epidemiologicznego i epidemii 

Podmiot 
opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego,  

Ochrony 
Ludności i Spraw 

Obronnych 

 
1. Cel procedury. 

Procedura zapewnienia realizacji usług pocztowych na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt oraz w stanie zagrożenia 
epidemiologicznego i epidemii. 
 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
Dyrektor WBiZK/WCZK, operatorzy pocztowi (firmy kurierskie), 
 

3. Podstawy prawne. 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1421). 
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1845). 
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). 
 

4. Postępowanie 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Analiza sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ciągłości usług pocztowych: 
 charakterystyka rejonu zagrożonego, 
 ustalenie podmiotów priorytetowych do obsługi pocztowej na wyznaczonych obszarach. 

WCZK (WLW, PWIS) 

2. Przygotowanie i przekazanie informacji dotyczącej pkt 1 dla operatorów pocztowych zawierającej: rodzaj zagrożenia, sposób 
postępowania doręczycieli, zalecenia do bezwzględnego przestrzegania podczas podejmowania określonych czynności. 

WCZK (WLW, PWIS) 

3. Działania wstępne podjęte przez Poczta Polska SA oraz innych operatorów (firmy kurierskie): 
 analiza sytuacji, 
 ustalenie ilości placówek pocztowych, ilości pracowników oraz zakresu terytorialnego działania placówek na terenach 

zagrożonych i zapowietrzonych, zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii, 
 przesłanie do WCZK informacji o realizacji zadań, a szczególnie informacji dotyczących obsługi priorytetowej firm  

o szczególnym znaczeniu, 
 zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla podmiotów priorytetowych na terenach zagrożonych i zapowietrzonych, 

zagrożenia epidemiologicznego i epidemii. 

Poczta Polska S.A., 
operatorzy pocztowi 

4. Działania główne: Poczta Polska S.A., 
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 przekazanie zadań do placówek pocztowych na terenie zagrożonym i zapowietrzonym, zagrożenia epidemiologicznego, 
epidemii, 

 wyznaczenie zakresu działań dla placówek pocztowych i pracowników znajdujących się na terenie zapowietrzonym/epidemii, 
 wyznaczenie zakresu działań dla placówek pocztowych i pracowników znajdujących się na terenie zagrożonym/zagrożenia 

epidemiologicznego, 
 wyposażenie pracowników w osobiste środki ochrony. 

 

operatorzy pocztowi 

5. Podjęcie decyzji, w drodze rozporządzenia, o wstrzymaniu lub ograniczeniu  świadczenia usług i przekazanie tej informacji 
operatorom pocztowym. 

WCZK  
(LWLW, LPWIS) 

 
Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 4 
Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 21 
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PW Nr 8 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Wprowadzenie działań interwencyjnych 
Podmiot 

opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego,  

Ochrony 
Ludności i Spraw 

Obronnych 

 
1. Cel procedury. 

Procedura postępowania podczas wprowadzania działań interwencyjnych. 
 
2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 

Wojewoda/LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty 
 

3. Podstawy prawne. 
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z 2020 r. poz. 284, 322). 
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). 
 

4. Postępowanie 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Uzyskanie od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki informacji o możliwości przekroczenia lub przekroczeniu poziomów 
interwencyjnych. 

2. Poinformowanie Wojewody i zwołanie posiedzenia WZZK w trybie alarmowym w rozszerzonym składzie. 
3. Nawiązanie współpracy z centrum zdarzeń radiacyjnych CEZAR w celu określenia zakresu działań interwencyjnych. 
4. Na podstawie informacji uzyskanej od Prezesa PAA realizacja procedury alarmowania, ostrzegania i informowania – PW Nr 3. 
5. Podjęcie decyzji o zakresie działań interwencyjnych. 
6. Opracowanie Zarządzenia o wprowadzeniu działań interwencyjnych. 
7. Przekazanie do publicznej wiadomości Zarządzenia Wojewody o wprowadzeniu działań interwencyjnych. 
8. Uruchomienie infolinii jako punktu informacyjnego dla ludności. 
9. Wprowadzenie i nadzorowanie wprowadzonych działań interwencyjnych. 

WCZK 
 

WCZK 
WCZK 

Wojewoda poprzez 
WCZK 

Wojewoda (WZZK) 
WCZK (WZZK) 

WCZK 
WCZK 

Wojewoda (WZZK) 
10. W przypadku ewakuacji, czasowego lub stałego przesiedlenia ludności: 

 zabezpieczenie pozostawionego mienia, 
 zapewnienie transportu, 
 zapewnienie miejsc zamieszkania dla ewakuowanej ludności, 

 
KWP 
JST 
JST 
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 informowanie o ewakuacji. WCZK, Policja, PSP, JST 

11. W przypadku nakazu pozostawania w pomieszczeniach zamkniętych: 
 zaopatrzenie ludności w niezbędne artykuły żywnościowe i wodę, 
 zaopatrzenie ludności w pomoc medyczną. 

 
JST 

POZ I PRM 

12. W przypadku podania preparatów jodowych – podanie tych preparatów zgodnie z „Wojewódzkim Planem Dystrybucji 
Preparatów Jodowych”. Plan jest opracowany i znajduje się w oddziale Planowania Cywilnego, Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych.. 

Wojewoda poprzez 
WCZK, KWP, KW PSP, 

WITD, IF, JST 
13. W przypadku zakazu lub ograniczenia spożywania skażonej żywności i wody: 

 wycofanie z obrotu skażonej wody, 
 zamknięcie ujęć skażonej wody, 
 bezpłatna dystrybucja nieskażonej wody oraz wprowadzenie do użytku nieskażonych artykułów żywnościowych. 

 
PWIS (PIS), WIJHiARS, 

PIH, JST 

14. W przypadku zakazu lub ograniczenia żywienia zwierząt skażonymi środkami żywienia i pojenia skażoną wodą oraz wypasu 
zwierząt na skażonym terenie: 
 udostępnienie nieskażonych środków żywienia zwierząt i wody, 
 nadzór nad przestrzeganiem zakazu wypasu zwierząt na skażonych pastwiskach. 

 
 

WIW, KWP, 
JST 

15. Refundacja poniesionych strat oraz wydatków poniesionych przez podmioty likwidujące skutki zdarzenia. Wojewoda poprzez 
WBiF LUW 

 
Szczegółowy zakres kompetencji i zadań określa opracowany „Wojewódzki Plan Postępowania Awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych” – Plan 

znajduje się w oddziale Planowania Cywilnego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.  
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PW – Nr 9 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Wykorzystanie sprzętu z Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego 
Podmiot 

opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego,  

Ochrony 
Ludności i Spraw 

Obronnych 

1. Cel procedury. 
Określenie zasad wykorzystania sprzętu z wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
Wojewoda/WBiZK, OPCiOL, WCZK, Starosta 

3. Podstawy prawne. 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378). 

4. Postępowanie 
 

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy, zwany dalej WMP, stanowi jeden  z elementów zabezpieczenia logistycznego na wypadek prowadzenia akcji 
przeciwpowodziowej na terenie województwa.  
1. Uruchomienie zasobów  WMP,  następuje po wyczerpaniu zasobów własnych magazynów przeciwpowodziowych szczebla powiatowego.  
2. Zasoby WMP są uruchamiane na polecenie Wojewody Lubuskiego.  
3. Sprzęt i materiały stanowiące zasoby WMP zostają wydane na podstawie zapotrzebowania przedłożonego przez upoważnionego przedstawiciela  

Starostwa Powiatowego po zatwierdzeniu przez Dyrektora WBiZK LUW.  
4. Obieg informacji będzie się odbywa pomiędzy Starostwem Powiatowym, WBiZK LUW (poprzez WCZK), zgodnie z zasadami zapisanymi w „Instrukcji 

uruchamiania zasobów WMP w województwie lubuskim”.  
5. Dokumentami obiegu informacji są: zapotrzebowanie na materiały i środki kierowane przez Starostę do Dyrektora WBiZK z upoważnieniem Starosty 

dla osoby odbierającej sprzęt lub materiały z WMP.  
6. Po stwierdzeniu zgodności dokumentów (zapotrzebowanie, upoważnienie) upoważniony pracownik WMP wydaje z magazynu sprzęt i materiały 

wypełniając druk „dowód wydania”. Dokument ten podpisują zarówno wydający jak i pobierający.  
7. Wszelkie koszty związane z załadunkiem transportem i użyciem sprzętu lub materiałów ponosi pobierający. 
8. Załadunek sprzętu i materiałów pobieranych z magazynu na środki transportu odbywa się z wykorzystaniem sił  

i środków pobierającego. 

 

 
Szczegółowy zakres kompetencji i zadań oraz niezbędne wzory dokumentów określa opracowana „Instrukcja uruchamiania zasobów Wojewódzkiego 

Magazynu przeciwpowodziowego w województwie lubuskim” 
 – instrukcja znajduje się w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
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PW – Nr 10 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Wnioskowanie o wsparcie działań siłami i środkami pododdziałów Sił 
Zbrojnych RP oraz uzgadnianie ich działań 

Podmiot 
opracowujący 

WCZK 
WBiZK  

 
1. Cel procedury. 

Określenie zasad wnioskowania o wsparcie działań siłami i środkami pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz uzgodnienie ich działań. 
 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
Wojewoda/WBiZK, WCZK, Wojewódzki Sztab Wojskowy 
 

3. Podstawy prawne. 
Ustawa z dnia z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856). 

        Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1897).  
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. 2003 Nr 41, poz. 347). 
Wyciąg z Planu użycia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze w sytuacjach kryzysowych. 
 

4. Postępowanie. 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Monitorowanie i ocenianie efektywności działań ratowniczych podczas akcji ratunkowej. 
 
2. Na podstawie wniosku od Starosty lub z własnej inicjatywy przygotowanie wniosku bezpośrednio do Ministra Obrony Narodowej, 

przy jednoczesnym powiadomieniu Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Dyżurną Służbę Operacyjną Dowództwa 
Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych Szefa Centrum Zarządzania Kryzysowego MON. 

3. Akceptacja wniosku (podpis Wojewody lub Dyrektora WBZK z upoważnienia Wojewody). 
 
4. Wysłanie wniosku do Ministra Obrony Narodowej. 
5. Minister Obrony Narodowej wydaje polecenie użycia sił i środków wojska dla dowództw. Poszczególne dowództwa z kolei 

zarządzają przystąpienie do akcji określonych jednostek wojskowych. 
6. Koordynacja użycia sił i środków wojska poprzez rozwinięcie Grupy Operacyjnej WSzW i Zespołów Operacyjnych WKU oraz PCZK 

 i GCZK. 
7. Organizacja logistycznego zabezpieczenia działań wydzielonych sił wojskowych. 
8. Podjęcie decyzji o zakończeniu działania przez wydzielone siły wojska. Na podstawie wniosku od Starosty lub z własnej inicjatywy 

przygotowanie wniosku bezpośrednio do MON przy jednoczesnym powiadomieniu Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  
 i Szefa Centrum Zarządzania Kryzysowego MON. 

 

WCZK 
 

WCZK 
 

Wojewoda 
 

WCZK 
MON 

 
Wojewoda, Starosta, 

Wójt. 
Wojewoda, Starosta, 

Wójt 
 
 

Wojewoda (WZZK) 
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9. Akceptacja, przedstawionego przez dowódcę  protokołu z działania wydzielonych sił wojskowych  
(z uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych). 

Wojewoda, Starosta, 
Wójt 

 
 
 

 
Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, Minister Obrony Narodowej, na wniosek 

wojewody, może przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań 
z zakresu zarządzania kryzysowego, stosownie do ich przygotowania specjalistycznego, zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania  kryzysowego - jest to obecnie 
jedyny sposób aktywacji użycia sił i środków SZ RP wydzielonych do wsparcia organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych.   

W razie żądania (poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego) zniszczenia materiałem wybuchowym wałów ochronnych, obiektów 
hydrotechnicznych i innych obiektów – wykonanie tego polecenia przez grupy wojskowe może nastąpić jedynie po uprzednim otrzymaniu pisemnego 
potwierdzenia zadania przez wojewodę.  
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PW Nr 11 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Koordynacja transportu w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
Podmiot 

opracowujący 

 
WKRM 

 

 
1. Cel procedury. 

Procedura koordynacji transportu  osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.  
 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
LKRM/ LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 
 

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

4. Postępowanie 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Transport osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego  odbywa się do najbliższego pod względem czasu dotarcia: 
 SOR, 
 jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w udzielaniu świadczeń zdrowotnych  niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego, 
 innego szpitala. 

2. Decyzję o wyborze miejsca,  do którego transport jest wykonywany podejmuje:  
 w pierwszej kolejności dyspozytor medyczny, 
 LKRM w przypadku przejęcia koordynacji transportu, 
 lekarz systemu obecny na miejscu zdarzenia. 

3. Dyspozytor medyczny lub LKRM powiadamia ustalony oddział ratunkowy lub inny oddział o transporcie pacjenta. Dopuszczalne  
 jest powiadamianie  danej jednostki przez  interweniujący ZRM.  

4. W przypadku odmowy przyjęcia pacjenta LKRM odnotowuje ten fakt w raporcie i podejmuje działania mające ustalić oddział,  
do którego zostanie przyjęty pacjent. Każdorazowo fakt odmowy przyjęcia pacjenta przekazuje Lekarzowi KRM: ZRM lub dyspozytor 
medyczny. 

5. Do czasu wydania przez MZ standardów postępowania  zaleca się przy podjęciu decyzji o miejscu  transportu dla ZRM 
uwzględniania:  
 stanu pacjenta, wiedzy medycznej, dostępności świadczeń zdrowotnych, możliwości technicznych i kwalifikacji ZRM i stanu 

innych jednostek systemu na danym terenie. 

WKRM 
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PW Nr 12 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Postawienie w stan gotowości zakładów opieki zdrowotnej 
Podmiot 

opracowujący 
WKRM 

 

 
1. Cel procedury. 

Procedura wydawania decyzji administracyjnych  o postawieniu w stan podwyższonej gotowości zakładów opieki zdrowotnej  oraz zwolnienia ich ze stanu 
podwyższonej gotowości. 
 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
LKRM/ LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 
 

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

4. Postępowanie 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

Wojewoda Lubuski po zapoznaniu się z opinią LKRM wydaje decyzję administracyjną o postawienie ZOZ w stan podwyższonej gotowości. 
1. Zdarzeniami upoważniającymi do wdrożenia procedury są: 

- wystąpienie katastrof naturalnych lub awarii technicznych  spełniających kryteria klęski żywiołowej, 
- inne zdarzenia, których skutki wg oceny LKRM mogą spowodować stan nagłego zagrożenia  zdrowotnego znacznej liczby osób. 

2. LKRM informacje o tych zdarzeniach uzyskuje od: 
- dyżurnego operacyjnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
- dyspozytorów medycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego, 
- dyspozytorów innych służb ratowniczych lub porządkowych,  
- osób kierujących medycznymi działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia, 
- świadków  będących na miejscu zdarzenia,  
- mediów (radio i telewizja), 
- innych. 

3. LKRM po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, w zależności od źródła informacji dokonuje jej weryfikacji i potwierdza skalę zdarzenia.  
4. LKRM na podstawie uzyskanych danych ustala jednostki ochrony zdrowia wymagające  postawienia w SPG. 
5. LKRM powiadamia za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewodę Lubuskiego  

o zaistniałym zdarzeniu oraz  przedstawia listę ZOZ wymagających postawienia w SPG.  
6. Treść decyzji o postawieniu w SPG jest  ustalona w załączniku do powyższej procedury. 
7. Podpisaną decyzję LKRM przekazuje niezwłocznie do wyznaczonych jednostek faksem, elektronicznie lub za pośrednictwem służb 

porządkowych (policja, straż miejska). Wskazane jest uprzednie awizowanie telefoniczne  o wysłanej decyzji. ZOZ, którego dotyczy 
decyzja zobowiązany jest potwierdzić pisemnie jej otrzymanie.  

8. W przypadku konieczności  postawienia w SPG kilku ZOZ do każdego z nich jest przekazywana odrębna decyzja  w ww. sposób.  

WKRM 
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9. LKRM na bieżąco informuje  ZOZ postawione w SPG o zapotrzebowaniu na  świadczenia zdrowotne niezbędne w prowadzeniu 
działań ratowniczych i na bieżąco weryfikuje możliwości terapeutyczne poszczególnych jednostek. 

10. W trakcie działań ratowniczych lub po ich zakończeniu ale po weryfikacji otrzymywanych danych Wojewoda wydaje decyzje  
o zwolnieniu poszczególnych ZOZ ze SPG.  

11. LKRM po zakończeniu akcji ratowniczej o decyzjach i podjętych działaniach informuje Wojewodę Lubuskiego.  
12. Każdorazowo po akcji ratowniczej LKRM zapisuje przebieg działań w dzienniku raportów.  
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PW Nr 13 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Użycie jednostek systemu spoza obszaru działania dysponenta jednostki, na 
którym nastąpiło zdarzenie 

Podmiot 
opracowujący 

 
WKRM 

 

1. Cel procedury. 
Procedura postępowania podczas użycia jednostek systemu spoza obszaru działania  dysponenta jednostki, na którym nastąpiło  zdarzenie.  

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
LKRM/ LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 

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

4. Postępowanie 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Dyspozytor medyczny  po otrzymaniu zgłoszenia i ustaleniu  konieczności użycia jednostek spoza obszaru działania zgłasza do LKRM 
wniosek o użycie jednostek należących do innych dysponentów (zgłoszenie przekazywane jest  drogą telefoniczną, radiową  
lub telefaksową). 

2. LKRM w oparciu o uzyskane od dyspozytora informacje wyznacza dyspozytora dla całego obszaru, którego dotyczy dane zdarzenie 
(zalecane by był to dyspozytor przekazujący informację lub dyspozytor dla zespołu, który pierwszy dotarł na miejsce zdarzenia). 
Informacja o wyznaczeniu dyspozytora jest przekazywana  telefoniczne, może być potwierdzona drogą faksowa lub elektroniczną. 

3. LKRM w oparciu o informacje uzyskane przez osobę kierującą akcją ratunkowa lub dyspozytora medycznego, wyznacza i powiadamia 
niezbędne do użycia:  
 jednostki systemu, jednostki współpracujące, 
 SOR i jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego, w razie potrzeby inne zakłady opieki zdrowotnej. 
4. Wyznaczeni dyspozytorzy nawiązują niezwłocznie kontakt z dyspozytorem właściwym dla danego zdarzenia, w celu uzyskania informacji 

na temat zapotrzebowania  jednostek systemu PRM i jednostek współpracujących. 
5. Przekazane do pomocy jednostki  PRM  podlegają dyspozytorowi wyznaczonemu dla  danego zdarzenia.  
6. LKRM na prośbę KMDR przekazuje  niezbędne  informacje ułatwiające prowadzenie działań na miejscu zdarzenia. Z uwagi  

na uwarunkowania techniczne  informacje te przekazywane są przez dyspozytora  wyznaczonego dla danego zdarzenia. 
7. Osoby  w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego są transportowane do SOR lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych  

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa. LKRM powiadamia o zdarzeniu szpitale mogące być  
zaangażowanymi w działaniach ratunkowych.  

8. Po zakończeniu działań ratowniczych wyznaczony dyspozytor zgłasza ten fakt LKRM. LKRM informuje dyspozytorów jednostek spoza 
obszaru  o zakończeniu działań i powrocie ZRM do standardowych miejsc wyczekiwania.  
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PW Nr 14 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Współpraca z lekarzami koordynatorami z innych województw 
Podmiot 

opracowujący 

 
WKRM 

 

1. Cel procedury. 
Procedura postępowania podczas współpracy LKRM z lekarzami koordynatorami z innych województw. 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
LKRM/ LUW, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty. 

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

4. Postępowanie 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Sytuacje wymagające współpracy pomiędzy LKRM  i organami administracji publicznej, to w szczególności zdarzenia:  
 stany nagłego zagrożenia zdrowotnego mające miejsce na granicy lub w pobliżu innego województwa, 
 transport pacjenta do szpitala  zlokalizowanego w innym województwie, 
 stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie 

województwa lubuskiego. 
2. W wymienionych przypadkach LKRM jest zobowiązany do telefonicznego kontaktu ze swoim odpowiednikiem w innym 

województwie w celu ustalenia możliwości działania  
3. LKRM każdorazowo uzgadnia:  

 potrzebę użycia jednostek systemu spoza województwa lubuskiego, 
 właściwe szpitale do których maja być kierowani pacjenci z miejsca zdarzenia,  
 koordynacje transportu przez teren innych województw. 

WKRM 
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PW Nr 15 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Procedura uruchomienia ” Planu wprowadzania ograniczeń (…)” 
Podmiot 

opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego,  

Ochrony 
Ludności i Spraw 

Obronnych 

1. Cel procedury. 
Określenie sposobu uruchomienia planu rozdziału paliw. 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
Wojewoda/WZZK, WCZK, Wydział Infrastruktury LUW, BOUiRSI 

3. Podstawy prawne. 
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 411).  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw 
oraz wzorów tych upoważnień (Dz. U. 2007 nr 87 poz. 582). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub 
paliw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1018). 

4. Postępowanie 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Monitorowanie sprawności funkcjonowania administracji publicznej i zaopatrzenia ludności w produkty pierwszej potrzeby,  
z punktu widzenia ilości paliw do pojazdów. 

 

2. Podjęcie decyzji, po konsultacji z członkami WZZK, w sprawie uruchomienia „Planu...” Wojewoda 
3. Przekazanie informacji do wybranej drukarni, BOUiRSI i powiatom o uruchomieniu „Planu...” Dyrektor WBZK 
4. Nadzór nad właściwym przygotowaniem i realizacją przez gminy rozdziału upoważnień do zakupu paliw.  Starosta 
5. Koordynacja kontroli przestrzegania ograniczeń w dystrybucji paliw. Dyrektor WNiK LUW 
6. Aktualizacja wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu. Dyrektor WBZK 
7. Monitorowanie realizacji zadań przez poszczególnych wykonawców i wpływu przydzielonych dodatkowych ilości paliw 

 na zaopatrzenie rynku. 
WCZK 

8. Refundacja kosztów związanych z realizacją „Planu...” WBiF  LUW  
 
 
 
 
 
 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20070870582
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PW Nr 16 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Procedura opracowania wniosku do ministra właściwego ds. energii w sprawie 
zwiększenia dostaw paliw 

Podmiot 
opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego,  

Ochrony 
Ludności i Spraw 

Obronnych 

 
1. Cel procedury. 

Określenie sposobu opracowania wniosku do Ministra właściwego do spraw energii. 
 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 
Wojewoda/WZZK, WCZK, WNiK oraz WI LUW 
 

3. Podstawy prawne 
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 411).  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw 
 oraz wzorów tych upoważnień (Dz. U. 2007 nr 87 poz. 582), 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 lipca  2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej  
lub paliw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1018). 
 

4. Postępowanie 
Opis postępowania Odpowiedzialny 

1. Monitorowanie sprawności funkcjonowania administracji publicznej i zaopatrzenia ludności w produkty pierwszej potrzeby, z punktu 
widzenia potrzebnej ilości paliw. 

 

2. Podjęcie decyzji, po konsultacji z członkami WZZK, o konieczności zwiększenia dostaw paliw dla wybranych podmiotów. Wojewoda 
3. Przygotowanie wniosku do Ministra właściwego do spraw energii, zgodnie z decyzją Wojewody w sprawie obniżenia ilości zapasów 

obowiązkowych paliw (zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. ustawy), który powinien zawierać: 
 oznaczenie organu administracji rządowej, 
 określenie rodzaju paliw oraz proponowanej wielkości obniżenia zapasów obowiązkowych paliw, 
 określenie proponowanego okresu obniżenia zapasów obowiązkowych paliw, 
 uzasadnienie konieczności obniżenia zapasów obowiązkowych paliw, 
 dane osoby uprawnionej do kontaktów. 

 

WI LUW 
WNiK LUW 

4. Przygotowanie wniosku do Ministra właściwego do spraw energii zgodnie z decyzją Wojewody w sprawie nakazania producentom lub WI LUW 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Aktyw%C3%B3w_Pa%C5%84stwowych
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20070870582
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Aktyw%C3%B3w_Pa%C5%84stwowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Aktyw%C3%B3w_Pa%C5%84stwowych
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handlowcom sprzedaży określonej ilości zapasów obowiązkowych paliw wskazanym podmiotom (zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. 
ustawy), który powinien zawierać: 
 oznaczenie organu administracji rządowej, 
 określenie ilości i rodzaju paliw, których nabyciem zainteresowany jest dany podmiot, 
 wskazanie przeznaczenia paliwa z podaniem priorytetu zgodnie z listą zawartą w § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia, 
 uzasadnienie konieczności nabycia paliw oraz dane osoby uprawnionej do kontaktu. 

WNiK LUW 

5. Monitorowanie realizacji zadań przez poszczególnych wykonawców i wpływu przydzielonych dodatkowych ilości paliw na zaopatrzenie 
rynku. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” - „ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE” 

 
 
 

57 

PW Nr 17 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Koordynacja i kontrola funkcjonowania administracji rządowej i 
samorządowej w czasie stanu wyjątkowego i wojennego 

Podmiot 
opracowujący 

Oddział Planowania 
Cywilnego,  

Ochrony Ludności i 
Spraw Obronnych 

 

1. Cel procedury. 

Określenie sposobu koordynacji i kontroli funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w czasie stanu wyjątkowego i wojennego. 
 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 

Wojewoda/dyrektorzy wydziałów i oddziałów LUW, organy administracji publicznej. 
 

3. Podstawy prawne. 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1928).  
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym 
organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1932). 

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955).  

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2418). 
 

4. Postępowanie 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

Organy władzy administracji publicznej w stanie wyjątkowym działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych i w ramach przysługujących im 
kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o stanie wyjątkowym i wydanym Rozporządzeniem Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego  
oraz o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wydawanie rozporządzeń w ramach delegacji wynikających z Rozporządzenia Prezydenta RP lub Prezesa Rady Ministrów. 
Wojewoda, 

WZZK,  
dyrektorzy wydziałów LUW 
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Opis postępowania Odpowiedzialny 

Prowadzenie nadzoru i kontroli realizacji zadań wynikających z wprowadzenia stanu wyjątkowego (lub wojennego),  
w zakresie stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, w tym w: 
 dostępie do towarów konsumpcyjnych, 
 wolności działalności gospodarczej,   
 działalności edukacyjnej, 
 transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, 
 funkcjonowaniu systemów łączności, 
 prawie posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni, 
 dostępie do informacji publicznej.  

Koordynator - NK 
 

PIH, Policja 
WI,  Policja 

Kuratorium Oświaty  
WI, Policja 

WBZK, 
WBZK, Policja, 

OK. 

Zawieszanie organów gminy, powiatu lub samorządu województwa i ustanawianie zarządu komisarycznego sprawowanego 
przez komisarza rządowego, w przypadku niedostatecznej skuteczności w realizacji  zadań – Procedura PW Nr 23. 

Prezes Rady Ministrów  
na wniosek Wojewody 

 (art. 12 ustawy o stanie 
wyjątkowym) 

Uzgadnianie działań wydzielonych oddziałów i pododdziałów  Sił Zbrojnych RP. 
Wojewoda/Dyrektor WBZK 

/WSzW 
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PW Nr 18 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Ograniczanie działalności edukacyjnej w drodze rozporządzenia, poprzez 
okresowe zawieszanie zajęć w szkołach 

Podmiot 
opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego,  

Ochrony 
Ludności i Spraw 

Obronnych 

 

1. Cel procedury. 

Określenie sposobu ograniczania działalności edukacyjnej. 
 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 

Wojewoda/WZZK, WCZK, NK, Kurator Oświaty 
 

3. Podstawy prawne. 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1928).  
 

4. Postępowanie 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

Monitorowanie sytuacji w zakresie działalności edukacyjnej w szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych. 
WCZK, 

KO. 

Uznanie o konieczności (lub na wniosek Kuratora Oświaty) zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach,  
z wyłączeniem szkół wyższych. 

Wojewoda,  
WZZK. 

Opracowanie rozporządzenia Wojewody w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych.   
WBZK,  

KO,  
WNiK. 

Rozpowszechnienie Rozporządzenia Wojewody. WBZK, BW 

Nadzór nad przestrzeganiem zawieszenia zajęć dydaktycznych i monitorowanie konieczności jego utrzymania. KO 
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PW Nr 19 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Powoływanie i odwoływanie zarządców komisarycznych spółek 
Podmiot 

opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego,  

Ochrony 
Ludności i Spraw 

Obronnych 

 

1. Cel procedury. 

Określenie zasad powoływania i odwoływania zarządców komisarycznych spółek. 
 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 

Wojewoda/WZZK 
 

3. Podstawy prawne. 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym 
organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1932).  

4.  

5. Postępowanie 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

Monitorowanie i ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na zapewnienie skuteczności wytwarzania wyrobów 

lub świadczenia usług o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.  
WBZK – WCZK, 

WNiK. 

Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z osobą kierującą spółką, która nie wywiązuje się z nakazanych zadań i zwrócenie jej uwagi, 

że w przypadku dalszej takiej działalności zostanie zawieszona w pełnieniu obowiązków.1) Wojewoda lub osoba 
przez niego wyznaczona 

Rozpatrzenie na posiedzeniu WZZK zaistniałej sytuacji, wyciągnięcie wniosków i podjęcie decyzji.  Wojewoda/WZZK 

Wybór zarządcy komisarycznego.  Wojewoda/WZZK 

Przygotowanie i przekazanie decyzji wojewody organowi zawieszonemu i wyznaczonemu zarządcy komisarycznemu spółki. Wojewoda, 
WNiK. 
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Opis postępowania Odpowiedzialny 

Odwołanie zarządcy komisarycznego spółki następuje decyzją wojewody z chwilą ustania konieczności zapewnienia skuteczności 

wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa lub obronności państwa 
Wojewoda, 

WNiK. 

 
 
 
UWAGI: 
1. Z wyłączeniem spółek, w których Skarb Państwa posiada powyżej 50% udziałów oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym  
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1669). 
2. Osoba zarządcy komisarycznego powinna posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
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PW Nr 20 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Wprowadzanie cenzury 
Podmiot 

opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego,  

Ochrony 
Ludności i Spraw 

Obronnych 

1. Cel procedury. 

Określenie sposobu wprowadzania cenzury. 
2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 

Wojewoda/dyrektorzy wydziałów LUW, organy administracji publicznej. 
3. Podstawy prawne. 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1928).  
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym 
organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1932).  

4. Postępowanie 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

Ocena sytuacji i podjęcie decyzji o zasadności i zakresie wprowadzenia cenzury. Wojewoda, WZZK, 
zaproszone osoby 

Opracowanie Rozporządzenia Wojewody (pełni funkcję organów cenzury i kontroli), w którym stosownie do sytuacji należy 

uwzględnić: 

 cenzurę prewencyjną środków społecznego przekazu obejmującą materiały prasowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 
Prawo prasowe ze zm., 

 kontrolę zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych lub kurierskich, 
 kontrole korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych,  
 emisję sygnałów uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych i telewizyjnych, 
 organy administracji publicznej, którym Wojewoda powierza wykonywanie czynności technicznych, niezbędnych do prowadzenia 

cenzury lub kontroli. 

 
 
 

Prezes Rady Ministrów 
 
 

Wojewoda 

Opublikowanie rozporządzenia Wojewody. WCZK, BW 

Uprawnienia organów administracji publicznej, którym Wojewoda powierza wykonywanie czynności technicznych w zakresie cenzury 

wynikają z art. 20 ustawy i z rozporządzenia RM (nie zostało wydane). 
WCZK,  BW 
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PW Nr 21 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Opracowanie Rozporządzenia Wojewody dotyczącego wprowadzenia 
 i stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, w przypadku 

wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa  

Podmiot 
opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego,  

Ochrony 
Ludności i Spraw 

Obronnych,  
WNiK 

 

1. Cel procedury. 

Określenie sposobu opracowania Rozporządzenia Wojewody. 
 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 

Wojewoda/dyrektorzy wydziałów LUW, organy administracji publicznej. 
 

3. Podstawy prawne. 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1928). 
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955). 

 
4. Postępowanie. 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

 Ocena sytuacji w województwie, w tym: 
 analiza postanowień zawartych w Rozporządzeniu Prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, 
 określenie szczegółowego trybu i sposobu oraz obszarowego, podmiotowego i przedmiotowego zakresu wprowadzenia  

i stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ustalonych przez Prezydenta RP, z uwzględnieniem  
w możliwym stopniu minimalizację indywidualnych i społecznych uciążliwości wynikających ze stosowania tych 
ograniczeń. 

2. Opracowanie rozporządzenia Wojewody o ograniczeniach nakazach i zakazach wynikających z wprowadzenia stanu 
wyjątkowego tylko na obszarze Województwa Lubuskiego 
 szczegółowy tryb i sposoby oraz podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania ograniczeń wolności 

 i praw człowieka i obywatela ustalonych w rozporządzeniu Prezydenta RP, 
 zakres prowadzenia działalności edukacyjnej, 
 zakres dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności, 
 zakres wolności działalności gospodarczej - nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej 

określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 
Wojewoda, 

WZZK 
 
 
 
 

WNiK, 
 

WSOiC, Policja 

Kuratorium Oświaty 
WPS, 

 
WI, 
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określonego rodzaju, 
 zakres realizacji transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz ruchu jednostek pływających na śródlądowych 

drogach wodnych, 
 zakres zawieszania działalności stowarzyszeń i partii politycznych, organizowania imprez masowych, strajków i akcji 

protestacyjnych, 
 zakres cenzury prewencyjnej, 

 zakres funkcjonowania środków łączności, 

 zakres prawa posiadania broni, 

 nakazy i zakazy: 

 przebywania lub opuszczenia w ustalonym czasie oznaczonych obiektów, miejsc i obszarów, 

 uzyskania zezwolenia na zmianę miejsca zamieszkania, 

 utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów. 

 
WI, 

 
WSOiC, 

 
BW 

WBZK – WCZK. 
Policja 

 
WSOiC, 
WSOiC, 
WBZK, 
Policja 

3. Wydanie rozporządzenia. Wojewoda 

4. Opublikowanie Rozporządzenia Wojewody. WBZK, 
BW. 

5. Nadzór i kontrola wprowadzenia w życie postanowień Rozporządzeń Prezydenta RP i Wojewody dyrektorzy wydziałów i biur 
LUW, organy administracji 

publicznej. 
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PW Nr 22 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Wszczynanie postępowania i wydawania decyzji w sprawach odosobnienia 
osób na wniosek organów 

Podmiot 
opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego,  

Ochrony 
Ludności i Spraw 

Obronnych,  
WNiK 

1. Cel procedury. 

Określenie sposobu wydawania decyzji w sprawach odosobnienia. 
 

2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 

Wojewoda/Zespół Radców Prawnych, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, WBZK, Policja. 
 

3. Podstawy prawne. 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1928).  
 

4. Postępowanie 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

Prowadzenie oceny stanu bezpieczeństwa państwa, obywateli i porządku publicznego. Organy prokuratury, 
Policja, ABW, 

SG, ŻW, SKW, SWW, 
WBZK – WCZK. 

 Przygotowanie decyzji wojewody na odosobnienie. 

Wszczęcie postępowania w sprawach odosobnienia następuje na wniosek organów: 
 prokuratury,  
 Policji,  
 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
 Straży Granicznej,  
 Żandarmerii Wojskowej,  
 Służby Kontrwywiadu Wojskowego,  
 Służby Wywiadu Wojskowego. 

 
 

WNiK 
WSOiC 
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Opis postępowania Odpowiedzialny 

Wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia.  Wojewoda 

Przekazywanie decyzji w sprawach odosobnienia do wnioskodawcy i wykonawcy. WSOiC 

Wykonywanie decyzji Wojewody realizowane jest w drodze zatrzymania osoby odosobnionej  i 
przymusowego doprowadzenia do ośrodka odosobnienia podległego Ministrowi Sprawiedliwości. 

Policja 

 

UWAGI: Decyzję w sprawie odosobnienia doręcza się osobie odosobnionej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin. 

                Decyzję w sprawach odosobnienia są ostateczne i mogą być zaskarżane bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
                Decyzję w sprawach odosobnienia uchyla się niezwłocznie, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające odosobnienie. 
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PW Nr 23 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA WYKONAWCZA 
Data 

opracowania 
2020 r. 

Nazwa 
dokumentu 

Zawieszenie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczenie 
komisarza rządowego 

Podmiot 
opracowujący 

Oddział 
Planowania 
Cywilnego  
i Ochrony 

Ludności WBiZK 
WNiK 

1. Cel procedury. 

Określenie sposobu zawieszania organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczenia komisarza rządowego do kierowania w stanie wyjątkowym. 
2. Kierujący/Uczestnicy procedury. 

Wojewoda/WBZK, WCZK, Zespół Radców Prawnych LUW 
3. Podstawy prawne. 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1928).  
Ustawa o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej 
Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1932).  

4. Postępowanie 

Opis postępowania Odpowiedzialny 

Monitorowanie realizacji zadań publicznych oraz wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. WCZK, 
WNiK 

Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z organami samorządowymi, które nie wywiązują się z nakazanych zadań i zwrócenie im 

uwagi, że w przypadku dalszej takiej działalności zostaną zawieszone w pełnieniu obowiązków. 
Wojewoda lub osoba 

przez niego wyznaczona 

Rozpatrzenie na posiedzeniu WZZK zaistniałej sytuacji, wyciągnięcie wniosków i podjęcie decyzji.  Wojewoda/WZZK 

Wybór komisarza rządowego.  
Wojewoda, WZZK,  

NK 
Opracowanie i złożenie wniosku do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie zarządu komisarycznego na określony czas lub do czasu 

zniesienia stanu wyjątkowego, z podaniem kandydata na komisarza rządowego. 
Wojewoda, WCZK,  

NK 

Przekazanie decyzji Prezesa Rady Ministrów organowi zawieszonemu i wyznaczonemu komisarzowi rządowemu. Wojewoda/WCZK 
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II 

ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI 
 

Państwowa Straż Pożarna 
 
Łączność głosowa: 
1. Wykorzystanie publicznych sieci telekomunikacyjnych w relacjach pomiędzy Komendą 

Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. a służbami ujętymi w siatce 
bezpieczeństwa, dla których PSP jest służbą wiodącą. Dysponent sieci – poszczególne 
instytucje. 

2. Wykorzystanie łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w relacjach KW 
PSP – służby: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., Nadodrzański Oddział Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzańskim, Lubuski Urząd Wojewódzki. Administrator sieci – 
Lubuski Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. 

Łączność głosowa z wykorzystaniem sieci telefonicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komendant Wojewódzki Policji 

w Gorzowie Wlkp. 
tel. 47 791 11 11 

 

 
Wojewoda Lubuski 

tel. 791 11 03 

 
NoOSG 

w Krośnie Odrz. 
tel. 68 385 20 00 

 

 
Komendant Wojewódzki 

 Państwowej Straży Pożarnej 
 w Gorzowie Wlkp. 

tel. 7918304 
tel. 95 7338 304, 

 

 

 
 Komendant Wojewódzki Policji 

tel. 47 791 11 11 
 

Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 

tel. 95 711 54 63 
 

Dyrektor RDLP 
Szczecin tel. 91 432 87 00 

Zielona Góra tel. 68 325 44 51 
Poznań tel. 61 866 82 41 

 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
tel. 68 453 73 00 

 

Dyrektor Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej 

Szczecin tel. 91 434 02 79 
Wrocław tel. 71 329 18 93 

 

Lubuski Konserwator Zabytków 
tel. 68 324 73 90 

 

Urząd Dozoru Technicznego 
tel. 95 733 78 50  

 

Komendant Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży Granicznej 

tel. 68 358 20 00 
 

Wojewoda Lubuski  
tel. 95 728 87 77 

 

Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny 

tel. 95 722 60 57 
 

Wojewódzki Inspektor  
Ochrony Środowiska 

tel. 68 454 85 50 
 

Dyrektor RZGW 
Szczecin tel.91 441 12 00 
Poznań tel. 61 851 77 15 

Wrocław tel. 71 337 88 00 
Bydgoszcz 52 339 11 00 

 

Dyrektor Urzędu Celnego 
tel. 95 750 93 01 

 

Dyrektor Oddziału GDDKiA  
tel. 68 327 10 68 

 

Szef Wojewódzkiego  
Sztabu Wojskowego  

tel. 68 477 83 00 
261 648 300 

sieć MSWiA 
 
sieć publiczna 
 

opis czerwony – administrator sieci 
opis czarny – dysponent sieci 
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3. Łączność radiowa sieci koordynacji ratownictwa dla potrzeb Wojewody Lubuskiego  
w relacjach pomiędzy KW PSP a służbami ujętymi w sieci. Administrator sieci – Wojewoda 
Lubuski. 

4. Łączność radiowa sieci Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego w relacjach KW PSP 
 a jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa lubuskiego. Administrator 
sieci – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. 

 
Łączność głosowa z wykorzystaniem sieci radiowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Łączność internetowa: 
1. Wykorzystanie publicznych sieci teleinformatycznych relacji pomiędzy KW PSP w Gorzowie 

Wlkp. a służbami ujętymi w siatce bezpieczeństwa, dla których PSP jest służbą wiodącą. 
Dysponent sieci – poszczególne instytucje. 

2. Wykorzystanie publicznej sieci teleinformatycznej z możliwością wykorzystania kryptografii 
w relacji KW PSP w Gorzowie Wlkp. a Urzędy Publiczne (rządowe, samorządowe) 
dopuszczone przez gestora systemu. Administrator systemu – Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa w Warszawie. 

 

 
Komenda Wojewódzka  

PSP 
w Gorzowie Wlkp. 

jednostki  
Wojskowej Ochrony  
Przeciwpożarowej 

 
jednostki PSP 

 
jednostki ochrony  

przeciwpożarowej RDLP 
 

 
Komendant Wojewódzki 

 Państwowej Straży Pożarnej 
 w Gorzowie Wlkp. 

FF 201 -00 
 
 

  
Komendant Wojewódzki Policji 

FM 328-15 
 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego Gorzów Wlkp. 

FM 134-02 
 

RDLP Szczecin  

FM 328-35 
 

RDLP Zielona Góra 

FM 328-30 
 

Samodzielna Publiczna Stacja 

Pogotowia Ratunkowego  

Gorzów Wlkp.  

FM 328-50 
 

Samodzielna Publiczna Stacja 

Pogotowia Ratunkowego  

Zielona Góra 

FM 328-55 
 

Rejon Gazowniczy Gorzów Wlkp. 

FM 328-40 
 

Rejon Gazowniczy Zielona Góra 

FM 328-45 
 

Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

FM 201-00 
 

Zakład Energetyczny  

Gorzów Wlkp. 

FM 328-20 

 

Zakład Energetyczny  

Zielona Góra 

FM 328-25 
 

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy 

Zielona Góra 

FM 328-60 

 

Stacja Hydrologiczno 

Meteorologiczna Gorzów Wlkp. 

FM 328-70 

 

Nadodrzański Oddział  

Straży Granicznej 

Krosno Odrz. 

FM 328-65 
 

sieć PSP 
 
sieć wojewody 
kanał BW 40 
 

opis czerwony – administrator sieci 
opis czarny – dysponent sieci 
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Łączność z wykorzystaniem publicznych sieci teletransmisyjnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sieć publiczna z możliwością 
zastosowania kryptografii 
sieć publiczna 

 
opis czarny – dysponent sieci 

Wojewoda Lubuski 
centrum.kryzysowe@lubuskie.uw.gov.pl 

 
Komendant Wojewódzki Policji  

dyzurny@go.policja.gov.pl 
 

Komendant Nadodrzańskiego 
Oddziału Straży Granicznej 

 komendant.nadodrzanski@strazgraniczna.pl 
 

 
Komendant Wojewódzki 

 Państwowej Straży Pożarnej 
 w Gorzowie Wlkp. 

komenda@straz.gorzow.pl  
 

Wojewoda Lubuski 
centrum.kryzysowe@ 

lubuskie.uw.gov.pl 
 

Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny  

wsse@wsse.gorzow.pl  
 
 

Wojewódzki Inspektor  
Ochrony Środowiska  

zgora@pios.gov.pl 
 

RZGW Szczecin 
sekretariat@rzgw.szczecin.pl  

RZGW Poznań 
sekretariat@rzgw.poznan,pl 

RZGW Wrocław 
sekretariat@rzgw.wroc.pl 

 
Dyrektor Urzędu Celnego 

icmobilna@rze.mofnet.gov.pl 
 

Dyrektor GDDKiA 
sekretariat@zielona-

gora.gddkia.gov.pl 
 

Szef WSzW 
wszwzielonagora@ron.mil.pl 

 
Komendant NoOSG 

sdo.noosg@ 
strazgraniczna.pl 

 
 

Komendant Wojewódzki Policji 
dyzurny@go.policja.gov.pl 

 
Okręgowy Urząd Górniczy Poznań  

ougpoznan@wug.gov.pl 
 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

winb@gorzow.com.p! 
 

RDLP Szczecin rdlp@szczecin.lasy.gov.pl  
RDLP Zielona Góra 

rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl  
RDLP Poznań sekretariat@poznan.lasy.gov.pl 

 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
zielonagora.wiw@wet.zgora.pl 

 
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej 

Szczecin urzad@szn.uzs.gov.pl  
Wrocław urzad@wroc.uzs.gov.pl 

 
Lubuski Konserwator Zabytków 

sekretariat.zgora@lwkz.pl 
 

Urząd Dozoru Technicznego  
Gorzów Wlkp. 

 o_gorzow@udt.gov.pl 

mailto:komenda@straz.gorzow.pl
mailto:zgora@pios.gov.pl
mailto:sekretariat@rzgw.szczecin.pl
mailto:sekretariat@rzgw.wroc.pl
mailto:icmobilna@rze.mofnet.gov.pl
mailto:sekretariat@zielona-gora.gddkia.gov.pl
mailto:sekretariat@zielona-gora.gddkia.gov.pl
mailto:dyzurny@go.policja.gov.pl
mailto:ougpoznan@wug.gov.pl
mailto:winb@gorzow.com.p
mailto:rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl
mailto:sekretariat@poznan.lasy.gov.pl
mailto:urzad@szn.uzs.gov.pl
mailto:urzad@wroc.uzs.gov.pl
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Policja 

Główne zadania łączności w przypadku wystąpienia zdarzeń z „Siatki bezpieczeństwa”. 
 

1. Zbudowanie i utrzymanie systemu łączności zapewniającego sprawne dowodzenie podczas 
podjętych działań. 

2. Zapewnienie funkcjonowania policyjnych systemów łączności, w tym ich współdziałania  
z systemami innych organów i służb. 

3. Zabezpieczenie potrzeb sztabu i sił biorących udział w działaniach w techniczne środki 
łączności. 

4. Utrzymanie istniejących systemów łączności oraz doraźne uruchomienie nowych systemów 
w przypadku zaistnienia takich potrzeb. 

5. Instalację niezbędnych dokumentacji organizacji łączności. 
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Schemat organizacji łączności między podmiotami realizującymi zadania wynikające z „Siatki bezpieczeństwa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

KOMENDANT  WOJEWÓDZKI  POLICJI WOJEWÓDZKIE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

DYŻURNY KWP 

D O K 
K G P 

GRUPA  
OPER.DOCH. KWP 

DOWÓDCA OPERACJI 

KIERUJĄCY DZIAŁANIAMI SŁUŻB   
WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH 

SZTAB  
DOWÓDCY  
OPERACJI 

SZTABY SŁUŻB 
WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH 

 
DOWÓDCA 
ODWODU 

 
DOWÓDCA 

SPKP 

 
DOWÓDCA 

ŚMIGŁOWCA ZESPOŁY FUNKCJONALNE 
 

1            2            3          4       5 

DOWÓDCA   NOP   KWP DOWÓDCA   SPPP   KWP KOMENDANT   
 POWIATOWY, MIEJSKI   POLICJI 

 

DOWÓDCA 

PATROLU 

 

DOWÓDCA 

POSTERUNKU  

 

DOWÓDCA 

GRUPY 

POŚCIGOWEJ 

 

DOWÓDCA 

PATROLU 

 

DOWÓDCA 

POSTERUNKU  

 

DOWÓDCA 

GRUPY 

POŚCIGOWEJ 

 

DOWÓDCA 

PATROLU 

 

DOWÓDCA 

POSTERUNKU  

 

DOWÓDCA 

GRUPY 

POŚCIGOWEJ 

NIEETATOWY ZESPÓŁ 
NEGOCJATORÓW POLICYJNYCH 
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Siły Zbrojne RP 
 
Organizacja łączności. 

Organizacja   Łączności   Wojewódzkiego   Sztabu   Wojskowego   w  Zielonej   Górze z  

instytucjami  układu  pozamilitarnego  realizującymi  zadania z  zakresu  zarządzania 

kryzysowego oparta jest na etatowych środkach łączności, którymi dysponuje Szef WSzW.  

W relacji łączności pomiędzy WSzW a UPM wykorzystywane są: 

• system łączności stacjonarnej resortu ON, system łączności telefonii komórkowej resortu  

ON; 

• system łączności stacjonarnej operatorów publicznych, system łączności telefonii kom. 

operatorów publicznych; 

• radiotelefoniczna sieć koordynacji ratownictwa  LUW, internet i ST MILNET-I. 

         W relacjach współdziałania z jednostkami i instytucjami przebywającymi na terenie 

województwa lubuskiego, oraz w relacjach dowodzenia (z przełożonym i podwładnym) 

Wojewódzki Sztab Wojskowy wykorzystuje etatowe środki łączności przewodowej oraz 

radiotelefonicznej. System łączności dowodzenia WSzW zorganizowany jest zgodnie z 

wytycznymi przełożonego. 

System telefonii przewodowej w WSzW wykorzystuje zarówno numery końcowe 

operatorów publicznych jak i możliwość realizacji rozmów z telefonii resortowej (MON, MSWiA) 

poprzez centralę Węzła Teleinformatycznego Zielona Góra. Numerem końcowym systemu 

łączności resortowej MSWiA dysponuje Służba dyżurna WSzW. System telefonii komórkowej 

resortu ON ma również możliwość wejścia/wyjścia w systemy telekomunikacyjne innych 

operatorów, w tym publicznych. 

 WSzW w relacjach zarówno dowodzenia jak i współdziałania  szeroko wykorzystuje 

możliwości Internetu jak i jego resortowej wersji SI MILNET-I. 

W relacji z LUW, Wojewódzki Sztab Wojskowy ma możliwość korzystania z radiotelefonu 

zainstalowanego na dyżurce Oficera Operacyjnego, pracującego w S/Rtlf  „SIECI KOORDYNACJI 

RATOWNICTWA” LUW. 
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 WKU GORZÓW WLKP 

WWSSzzWW  

WWKKUU  

WWKKUU  

PP11  SSGG  

WARSZAWA 

 GORZÓW WLKP 

WSzW SZCZECIN 
WSzW POZNAŃ 
WSzW WROCŁAW 

JW. stacjonujące na 
terenie województwa 

WWCCZZKK  

KROSNO 
ODRZAŃSKIE  

WWSSzzWW  

 

NOSG 

 ŻAGAŃ 

WWKKUU  

RCI WROCŁAW 

WSzW, WKU  
WT ZIELONA GÓRA 

 

systemy łączności wojskowej 
systemy łączności operatorów publicznych 
s 

LEGENDA: 
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WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW WSzW  
i podległych WKU 

 

 

Lp. Stanowisko Numer telefonu MON Fax 
Telefon stacjonarny/                              
Telefon komórkowy 

WSzW w Zielonej Górze  65-001 Zielona Góra  ul. Batorego 56 
wszwzielonagora@wp.mil.pl 

 

1. Szef WSzW 261 648 300 
261 648 303 
261 648 470 

(68) 324 36 44 
601 880 948 

2. Zastępca Szefa 261 648 419  723 694 349 

3. Oficer Operacyjny WSzW 261 648 953 261 648 317 723 694 347 

WKU w Zielonej Górze  65-147 Zielona Góra ul. Urszuli 8 
wkuzielonagora@wp.mil.pl 

1. Komendant WKU 261 648 320 261 648 456 
(68) 324 67 45 

504 056 966 

2. Dyżurny WKU   604 970 154 

WKU w Gorzowie Wlkp.  66-400 Gorzów Wlkp ul. Wyspiańskiego 10 
wkugorzow@wp.mil.pl 

1. Komendant WKU  261 767  700 261 676 707 609 024 186 

2. Dyżurny WKU   609 024 185 

WKU w Żaganiu  68-100 Żagań ul. Żarska 19 
wkuzagan@wp.mil.pl 

1. Komendant WKU 261 689 250 261 689 275 601 585 723 

2. Dyżurny WKU 261 689 270  603 975 440 
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Inspekcja Sanitarna 
 Łączność Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie Województwa Lubuskiego oparta 
jest na:  

 stacjonarnych systemach łączności – telefony i faksy stacjonarnych operatorów 
 systemie poczty elektronicznej 
 operatorach telefonii  komórkowej 

Dysponentem i administratorem systemów łączności są dyrektorzy Powiatowych Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych województwa lubuskiego oraz dyrektor Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. W każdej stacji funkcjonuje całodobowy telefon 
dyżurny działający w sieci telefonii komórkowej. Schemat powiadamiania i współpracy  
w przypadku zagrożeń niebezpieczną chorobą zakaźną oraz dane teleadresowe Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego przedstawiono poniżej. 
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SCHEMAT POWIADAMIANIA I WSPÓŁPRACY W PRZYPADKU ZAGROŻENIA NIEBEZPIECZNĄ 
CHOROBĄ ZAKAŹNĄ 
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DANE TELEADRESOWE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO 

 
 
 

Lp. WSSE / PSSE 

imię i 

nazwisko 

Inspektora 

Adres  

stacji sanitarnej 

Telefon/Fax 

Adres email 

Stacji sanitarnej 

1. 
WSSE  

Gorzów Wlkp. 

Dorota  

Konaszczuk 

66-400 Gorzów Wlkp. 

ul. K. Jagiellończyka 8b 

tel. 95 722-60-57 

fax. 95 722-46-52 

wsse@wsse.gorzow.pl 

2. 
PSSE  

Drezdenko 

Marzena  

Zasuwik 

66-530 Drezdenko 

ul. Chrobrego 11 

tel. 95 762-05-20 

fax. 95 762-08-99 

pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl 

3. 
PSSE  

Gorzów Wlkp. 

Dorota 

Słowińska 

66-400 Gorzów Wlkp. 

ul. Kos. Gdyńskich 27 

tel. 95 722-89-86 

fax. 95 720-64-47 

pssegorzow@wsse.gorzow.pl 

4. 
PSSE  

Krosno Odrzańskie 

Krystyna  

Pietkiewicz 

66-600 Krosno Odrzańskie 

ul. Nadodrzańska 24 

tel. 68 383-80-77 

fax. 68 383-53-70 

pssekrosno@wsse.gorzow.pl 

5. 
PSSE  

Międzyrzecz 

Magdalena  

Szczurek 

66-300 Międzyrzecz 

ul. Oś. Centrum 16 

tel. 95 741-22-27 (28) 

fax. 95 741-27-87 

pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl 

6. 
PSSE  

Nowa Sól 

Anna  

Roskwitalska 

67-100 Nowa Sól 

ul. Wojska Polskiego 11 

tel. 68 387-24-61 

fax. 68 387-47-38 

pssenowasol@wsse.gorzow.pl 

7. 
PSSE  

Słubice 

Krzysztof 

Dobrowolski  

69-100 Słubice 

ul. Mickiewicza 6 

tel. 95 758-20-03 

fax. 95 758-20-04 

psseslubice@wsse.gorzow.pl 

8. 
PSSE  

Sulęcin 

Beata  

Dziedzic 

69-200 Sulęcin 

ul. Lipowa 14B 

tel. 95 755-34-21 

fax. 95 755-34-21 

pssesulecin@wsse.gorzow.pl 

9. 
PSSE  

Świebodzin 

Arleta  

Miśkiewicz 

66-200 Świebodzin 

ul. 30 Stycznia 5 

tel. 68 382-07-47         

fax. 68 382-23-21 

psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl 

10. 
PSSE  

Zielona Góra 

Dorota  

Baranowska 

65-470 Zielona Góra 

ul. Jasna 10 

tel. 68 325-46-71 do 75 

fax. 68 351-47-96 

pssezielonagora@wsse.gorzow.pl 

11. 
PSSE  

Żagań 

Jacek  

Stępień 

68-100 Żagań 

ul. Szprotawska 45A 

tel. 68 477-66-00 

fax. 68 477-66-00 

pssezagan@wsse.gorzow.pl 

12. 
PSSE  

Żary 

Dagmara 

Nerga 

68-200 Żary 

ul. Podchorążych 23A 

tel. 68 470-62-58 

fax. 68 470-62-59 

pssezary@wsse.gorzow.pl 

mailto:sse@wsse.gorzow.pl
mailto:pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
mailto:pssegorzow@wsse.gorzow.pl
mailto:pssekrosno@wsse.gorzow.pl
mailto:pssemiedzyrzecz@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


„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” - „ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE” 

 
 
 

79 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW 
 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu  Wojewódzkiego 
dysponuje niżej wymienionymi systemami łączności do przekazywania sygnałów ostrzegania, 
powiadamiania: 

1. Standardowa sieć telefoniczna/internet.  
2. Sieć telefonii komórkowej. 
3. Telefoniczna sieć MSWiA.   
4. Radiowa sieć Zarządzania Wojewody. 
5. Radiowa sieć Koordynacji Ratownictwa. 
6. Radiowa sieć Alarmowania i Ostrzegania. 
7. Radiostacja do nasłuchu sygnałów o napadach z powietrza z Mobilną Jednostką 

Dowodzenia Operacjami Powietrznymi. 
 

 
Standardowa sieć telefoniczna/internet.  

W WCZK LUW znajduje się 15 telefonów oraz 2 faxy.  
Wymieniony sprzęt zabezpiecza podstawową, bieżącą łączność, między WCZK,  

a organami administracji publicznej szczebla centralnego, centrami zarządzania kryzysowego 
innych województw, powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, komórkami ZK 
funkcjonującymi w urzędach gmin oraz innymi służbami monitorującymi bezpieczeństwo  
na terenie województwa . 
 
Sieć telefonii komórkowej. 

Sieć telefonii komórkowej stanowi uzupełnienie w standardowej łączności telefonicznej, 
obejmuje zadania wymienione w pkt.1 oraz jest szczególnie przydatna w razie konieczności 
nagłego kontaktu z osobami funkcyjnymi. 
 
Telefoniczna sieć MSWiA.   

2 telefony pracują w sieci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Telefony 
pracujące w tej sieci zabezpieczają bezpośrednią łączność między WCZK, a organami 
administracji publicznej, w szczególności ze służbami podległymi Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

 
Radiowa sieć Zarządzania Wojewody. 

Sieć Zarządzania Wojewody stanowi ustawowo priorytetową część łączności, którą realizuje 
WCZK. Zapewnia ona stałą łączność między Wojewodą, Marszałkiem Województwa, 
Prezydentem m. Gorzowa Wlkp., Prezydentem m. Zielona Góra, starostwami powiatowymi  
oraz urzędami gmin województwa lubuskiego.  

Sieć radiotelefoniczna ma spełniać rolę łączności uzupełniającej, oraz zapewnić komunikację 
radiową na wypadek awarii łączy komunikacyjnych. Łączność ta zapewnia osobom funkcyjnym 
w urzędach powiatowych i gminnych, uzyskiwanie szybkich,  bezpośrednich połączeń  
oraz umożliwia: 
1) przekazywanie pilnych poleceń i zarządzeń, 
2) kierowanie akcją na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń (klęsk żywiołowych, awarii 

technicznych, powodzi, pożarów, katastrof), 
3) kierowanie jednostkami organizacyjnymi OC, 
4) zbieranie danych sprawozdawczych i meldunków z przeprowadzonych akcji, 
5) zapewnienie łączności w wypadku zagrożeń bezpieczeństwa państwa. 
Radiowa sieć łączności pracuje w oparciu o standard cyfrowej transmisji DMR, TDMA, 
MOTOTURBO 
Stanowiska operatorów radiotelefonów – radiotelefonicznej sieci Zarządzania Wojewody 
Lubuskiego znajdują się: w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka 
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8 w Centrum Zarządzania   Kryzysowego,   telefon 95/7288 777, 785 13 17  fax. 95/ 7288 778, 
7288 779. 
Stanowisko zapasowe w Ośrodku Szkolenia Obrony Cywilnej tel. 95/7224 435. 
Radiowa sieć zarządzania Wojewody Lubuskiego funkcjonuje w dwóch relacjach: 
1. WCZK – Starostowie, Marszałek Województwa, Prezydenci m. Gorzów i m. Zielona Góra     

          –17 radiotelefonów bazowych (typ MOTOROLA 4601). 
2. Starostowie – Burmistrzowie (Wójtowie)  – 80 radiotelefonów bazowych (HYTERA    

          785, MOTOROLA 4600). 
Gminy mają możliwość łączności radiowej z WCZK tylko w wypadku powiadomienia  
o nadzwyczajnym zdarzeniu. 
Codziennie o godz. 9.00-9.15 sprawdzana jest łączność radiowa na terenie Województwa 
Lubuskiego. Do wywoływania korespondentów sieci zarządzania Wojewody Lubuskiego 
obowiązkowe jest posługiwanie się tabelą danych radiowych.  
 

Tabela danych radiowych radiotelefonicznej sieci zarządzania Wojewody lubuskiego 

Lp. Nazwa korespondenta Kryptonim 
Nr ID 

Stacji radiowej 

1.  WCZK Gorzów Wlkp. FW 201-00 201-00 

2.  Wojewoda Lubuski FW 201-01 201-01 

3.  WBZK Gorzów Wlkp. FW 201-02 134-02 

4.  Marszałek Województwa 
Lubuskiego 

FW 134-10 134-10 

5.  UM Gorzów Wlkp. FW 134-15 134-15 

6.  UM Zielona Góra FW 134-20 134-20 

7.  SP Gorzów Wlkp. FW 134-25 134-25 

8.  SP Krosno Odrz. FW 134-30 134-30 

9.  SP Międzyrzecz FW 134-35 134-35 

10.  SP Nowa Sól FW 124-40 134-40 

11.  SP Słubice FW 134-45 134-45 

12.  SP Strzelce Kraj. FW 134-50 134-50 

13.  SP Sulęcin FW 134-55 134-55 

14.  SP Świebodzin FW 134-60 134-60 

15.  SP Wschowa FW 134-65 134-65 

16.  SP Zielona Góra FW 134-70 134-70 

17.  SP Żagań FW 134-75 134-75 

18.  SP Żary FW 134-80 134-80 

19.  Stacja przemiennikowa RP 1 3001 

20.  Stacja przemiennikowa RP 3 3002 

LEGENDA: 
WCZK       – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
WBiZK      –  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego-na samochodzie 
                      (ruchome   centrum dowodzenia) 
UM            – Urząd Miasta 
SP              – Starostwo Powiatowe      
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SCHEMAT ORGANIZACJI ŁĄCZNOŚĆI RADIOTELEFONICZNEJ W SIECI RADIOWEJ 

ZARZĄDZANIA WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

 
 
 
 
 
Przeznaczenie kanałów: 
 
RP 1, RP 3 – kanały dupleksowe radio-przemienników i kanały duosimpleksowe                                
w radiotelefonicznej sieci zarządzania Wojewody Lubuskiego. 
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Radiowa sieć Koordynacji Ratownictwa. 

Urządzenia nadawcze sieci Koordynacji Ratownictwa znajdują się w budynku Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka 8 w Wojewódzkim Centrum Zarządzania   
Kryzysowego,   telefon 95/7288 777, 785 13 17,  fax 95/ 7288 778, 7288 779, stanowisko 
zapasowe w Ośrodku Szkolenia Obrony Cywilnej przy ul. Okrzei 42, 95/7224 435. 
  
W skład sieci wchodzą: 

- Komenda Wojewódzka PSP, 
- Komenda Wojewódzka Policji, 
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, 
- Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze, 
- Stacja Hydro-Meteo w Gorzowie Wlkp., 
- „ENEA” S.A. O/Dystrybucji Gorzów Wlkp. 

 
Sprawdzanie łączności w sieci odbywa się w każdy poniedziałek o godz. 9.15. Sieć koordynacji 
ratownictwa funkcjonuje na podstawie podpisanych porozumień z poszczególnymi 
korespondentami sieci. 

 
Dane radiowe radiotelefonicznej sieci koordynacji ratownictwa dla potrzeb Wojewody Lubuskiego 

Lp. Nazwa korespondenta Kryptonim  Symbol kanału 

1. WCZK Gorzów Wlkp. FW 201-00 

BW 40 
 kanał simpleksowy 

2. Wojewoda Lubuski  FW 201-01 

3. WBZK Gorzów Wlkp. FW 134-02 

4. KWPSP Gorzów Wlkp. FF 201-00 

5. KWP Gorzów Wlkp. FP 201-00 

6. 
„ENEA” S.A. O/DYSTRYBUCJI W 

GORZOWIE WLKP. 
FM 328-00 

7. 
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych  
w Zielonej Górze 

FM 328-30 

8. 
WSzW 

w Zielonej Górze 
FM 134-71 

9. 
Stacja Hydro-Meteo 
w Gorzowie Wlkp. 

FM 328-70 

 
LEGENDA: 
WCZK  – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
WBZK  – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 
KWPSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. 
KWP  – Komenda Wojewódzka Policji. 
WSzW -  Wojewódzki Sztab Wojskowy. 
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Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
 
Na terenie województwa lubuskiego nadzór budowlany działa 14 Powiatowych Inspektoratów 
Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, jako służba zespolona zgodnie z art. 2 ustawy  
z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1464) wykonuje swoje obowiązki pod zwierzchnictwem Wojewody.  
Aktem wiodącym w działaniu nadzoru budowlanego jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), która określa uprawnienia  
i obowiązki organów nadzoru budowlanego. 
 
Podział na rejony działania organów nadzoru budowlanego oraz dane kontaktowe  przedstawia 

poniższa tabela: 

Lp WINB / PINB Imię i Nazwisko Adres 
Telefon/Fax 
adres e-mail 

1 

Wojewódzki 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 

mgr  Robert 
Lacroix 

ul. Kosynierów 
Gdyńskich 75,  

66-400 Gorzów Wlkp. 

095 711 54 63 
sekretariat@gorzow.winb.gov.

pl 

2 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 

w miasta Gorzów 
Wlkp. 

mgr inż. Adam 
Migdalczyk 

 

ul. Teatralna 49,  
66-400 Gorzów Wlkp. 

 

095 720 51 05 
095 722 61 05 

sekretariat@miastogorzow.pi
nb.gov.pl 

3 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 
w Gorzowie 

Wlkp. 

mgr inż. Piotr 
Koczwara 

 

ul. J. Pankiewicza 5-7; 
66-400 Gorzów Wlkp. 

 

095 733 04 51 
095 733 04 52 

sekretariat@gorzow.pinb.gov.
pl 

4 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 
Miasto Zielona 

Góra 

mgr inż. 
Krzysztof 
Wujczyk 

 

ul. Boh. Westerplatte 
11, 

65-064 Zielona Góra 
 

068 322 19 12, 13 
            068 322 19 14 
sekretariat@miastozielonagor

a.pinb.gov.pl 

5 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 

w Zielonej Górze 

mgr inż. 
Andrzej 

Szymczak 
 

ul. Podgórna 5,  
65-057 Zielona Góra 

 

068 452 75 57 
068 452 75 65 

sekretariat@zielonagora.pinb.
gov.pl 

6 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 

w Sulęcinie 

inż. Leszek 
Pawłak 

 

ul. Lipowa 27,  
69-200 Sulęcin 

 

095 755 23 70 
sekretariat@sulecin.pinb.gov.

pl 

7 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 

w Międzyrzeczu 
 

mgr inż. 
Zbigniew 

Ciechanowicz 
 

ul. Przemysłowa 2,  
66-300 Międzyrzecz 

 

095 741 12 19 
sekretariat@miedzyrzecz.pinb

.gov.pl 
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8 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 
w Drezdenku 

mgr inż. Iwona 
Danielik 

 

ul. Kościuszki 31,  
66-530 Drezdenko 

 

095 762 20 42 
sekretariat@drezdenko.pinb.g

ov.pl 

9 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 
w Słubicach 

p.o. Jerzy 
Jaroszewicz 

 

ul. Piłsudskiego 19, 
69-100 Słubice 

 

095 758 22 73 
sekretariat@slubice.pinb.gov.

pl 

10 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 

w Świebodzinie 

inż. Władysław 
Rudowicz 

 

ul. Wałowa 3, 
66-200 Świebodzin 

 

068 475 46 91 
sekretariat@swiebodzin.pinb.

gov.pl 

11 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 

w Żarach 

mgr inż. 
Elżbieta Banaś 

 

ul. Zwycięzców 3 , 68-
200 Żary 

 

068 363 44 14 
068 363 44 15 

sekretariat@zary.pinb.gov.pl 

12 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 

w Żaganiu 

mgr inż. 
Andrzej 
Frątczak 

 

ul. Rybacka 38,  
68-100 Żagań 

 

068 478 74 96 
sekretariat@zagan.pinb.gov.pl 

13 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 
w Nowej Soli 

inż. Maciej 
Piosik 

 

ul. Kossaka 24, 
67-100 Nowa Sól 

 

068 458 38 55 
068 458 38 57 

sekretariat@nowasol.pinb.gov
.pl 

14 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 

w Krośnie 
Odrzańskim 

mgr inż. 
Małgorzata 
Nadziejko 

 

ul. Piastów 10 B, 
66-600 Krosno 

Odrzańskie 
 

068 383 52 09, -50, -51, 
sekretariat@krosnoodrzanski

e.pinb.gov.pl 

15 

Powiatowy 
Inspektorat 

Nadzoru 
Budowlanego 
we Wschowie 

mgr inż. 
Ryszard 

Jakubczak 
 

Plac Kosynierów 1 c, 
67-400 Wschowa 

 

065 540 21 10 
sekretariat@wschowa.pinb.go

v.pl 
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III 

ORGANIZACJA SYSTEMU  MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIA  
I ALARMOWANIA 

Monitorowanie zagrożeń. 
Monitoring – to obserwacja, kontrola, nadzór, śledzenie, doglądanie. Jest to proces 

zbierania, raportowania i interpretacji danych opisujących postęp i efekty programu  
przy pomocy odpowiednich wskaźników. 
Spełnia on między innymi rolę wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach.  

Przedmiotem monitoringu są przedsięwzięcia realizowane na poziomie danego projektu, 
działania i programu. Instrumentami monitoringu są: 

 raporty okresowe, roczne i końcowe; 
 wskaźniki; 
 wnioski. 
Monitorowanie zagrożeń musi być 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 podejmowania bieżących działań.  

Służby, straże i inspekcje biorące udział w monitorowaniu zagrożeń oraz ich zasadnicze 
zadania realizowane w ramach monitoringu zagrożeń: 
1. Policja: 

 monitorowanie zagrożeń związanych z przestępczością i innymi zjawiskami 
(zdarzeniami) mającymi wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Państwowa Straż Pożarna: 
 monitoring zagrożenia pożarowego obszarów leśnych na podstawie stopni zagrożenia 

pożarowego; 
 bieżący monitoring pożarowy obiektów wyposażonych w instalacje sygnalizacji pożaru 

podłączonych do jednostek PSP; 
 monitoring przewozu materiałów niebezpiecznych oraz zagrozeń związanych  

z klimatem. 
3. Inspekcja Sanitarna: 

 monitoring bieżącej sytuacji epidemiologicznej; 
 bieżący monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 
 systematyczny monitoring sytuacji radiacyjnej głównych komponentów środowiska  

i żywności. 
4. Inspekcja Weterynaryjna: 

 stały nadzór weterynaryjny nad zwierzętami; 
 monitoring sytuacji epizootycznej; 
 nadzór weterynaryjny nad obrotem zwierzętami i środkami spożywczymi zwierzęcego 

pochodzenia oraz środkami żywienia zwierząt. 
5. Inspekcja Farmaceutyczna: 

 kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych; 

 kontrola aptek i hurtowni farmaceutycznych; 
 kontrolowanie leków sporządzanych w aptekach; 
 kontrolowanie właściwego oznakowania, informacji i reklamy produktów leczniczych  

i wyrobów medycznych. 
6. Inspekcja Budowlana: 

 kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego. 
7. Inspekcja Ochrony Środowiska: 

 kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu 
zasobów przyrody; 

 kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed 
zanieczyszczeniem.  
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8. Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa: 
 kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby 

oraz środków transportu; 
 ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji 

tych organizmów; 
 kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych  

lub przedmiotów oraz jakości oraz prawidłowości stosowania środków ochrony roślin; 
 monitorowanie zużycia środków ochrony roślin; 
 kontrola tożsamości materiału siewnego.    

9. Siły Zbrojne RP: 
 udział wydzielonych sił i środków w monitoringu sytuacji radiacyjnej. 

10. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: 
 bieżący monitoring sytuacji pogodowej oraz hydrologicznej, w tym prognozowanie 

możliwości wystąpienia anomalii pogodowych.  
11. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej: 

 monitoring stanu technicznego koryt rzecznych (ostrogi, umocnienia brzegowe, drogi 
wodne). 

12. Dyrekcje Lasów Państwowych: 
 monitoring zagrożenia pożarowego obszarów leśnych. 

13. Zakłady i Grupy Energetyczne: 
 monitoring instalacji i obiektów przesyłowych energii elektrycznej. 

14. Zakłady Gazownicze: 
 monitoring instalacji i obiektów przesyłowych gazu ziemnego do odbiorców 

indywidualnych. 
15. Zakłady przesyłu ropy i gazu: 

 monitoring instalacji i obiektów przesyłowych surowców do produkcji paliw płynnych 
oraz przesyłu gazu ziemnego na potrzeby Zakładów Gazowniczych.  

16. Okręgowy Urząd Górniczy; 
 nadzór nad obiektami wydobycia ropy i gazu. 
 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej 
współpracuje z: 

1) Biurem Prognoz Hydrologicznych (BPH) we Wrocławiu: 

 Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu, 

 Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu. 

2) Centrum  Hydrologiczno-meteorologicznej sieci pomiarowo-obserwacyjnej Biuro we 

Wrocławiu: 

 Stacja hydrologiczno-meteorologiczna w Zielonej Górze, 

 Stacja hydrologiczno-meteorologiczna w Gorzowie Wlkp. 

3) Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie): 

 w Szczecinie – graniczny odcinek Odry – od ujścia Nysy Łużyckiej i obejmuje 

10% części województwa, 

 w Poznaniu - Warta i Noteć, obejmuje 38% części województwa, 

 we Wrocławiu -  Środkowa Odra, Bóbr, Nysa Łużycka i obejmuje 18,7 % 

części województwa. 

 w Bydgoszczy – region wodny Noteci. 
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W zakresie ostrzeżeń o silnych opadach, gołoledzi, wichurach, wysokich i niskich 
temperaturach oraz innych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych WCZK współpracuje  
z IMGW -  Państwowy Instytut Badawczy (IMGW – PIB) Biuro Prognoz Meteorologicznych 
Zespołu w Poznaniu.  

 
Procedura współdziałania, ze służbami, strażami i inspekcjami w zakresie monitorowania 

zagrożeń oraz pozyskiwania informacji. 
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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. 

Ostrzeganie polega na działaniu mającym na celu przekazanie komunikatów i informacji 
uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań 
zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań. 

Alarmowanie polega na działaniu mającym na celu natychmiastowe przekazanie sygnału  
do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na danym terenie, informującego  
o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego 
działania. 

Monitorowanie zagrożeń polega na gromadzeniu, analizie, ocenie  i przeglądzie danych w celu 
wyszukania zdarzeń w systemie, które mogą stanowić naruszenie lub próby naruszenia 
bezpieczeństwa systemu. Zgromadzone dane ułatwiają wybór właściwych działań w przypadku 
szkodliwego wpływu tego stanu na życie i zdrowie człowieka czy stan środowiska. Pozwalają 
także na podjęcie akcji naprawczych lub usuwania skutków w już istniejącej sytuacji np. 
zagrożenia powodziowego czy ekologicznego. 
 
Oprócz zagrożeń środowiska, osób i mienia można także wyróżnić zagrożenia militarne  
i terrorystyczne. Rosnąca fala terroryzmu niesie z sobą wzrost zagrożeń chemicznych, 
biologicznych, radiologicznych, pożarowych i elektro-energetycznych.  
 

System ostrzegania i alarmowania 
W celu zapewnienia  uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania  

i alarmowania ludności w sytuacji ich wystąpienia, tworzy się na terenie województwa 
lubuskiego nadzorowany przez Wojewodę, Wojewódzki System Wczesnego Ostrzegania  
o zagrożeniach (SWO) – funkcjonujący w czasie pokoju oraz Wojewódzki system Wykrywania 
 i Alarmowania (SWA) – działający w stanie kryzysu i stanie wojny.  

Po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej lub stanów nadzwyczajnych SWO 
wchodzi w skład SWA jako jego integralna część. 
W ramach wojewódzkiego SWO i SWA prowadzona jest wymiana informacji.   

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wojewódzkiego SWA, jego elementom 
organizacyjnym nadaje się status formacji obrony cywilnej, lub obsady etatowe tych elementów 
reklamuje się od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny.  

Powyższe zagadnienia unormowane są Zarządzeniem Nr 25  z dnia 7 lutego 2008 r. 
 oraz zmieniającym Zarządzeniem nr 81 z dnia 16 kwietnia 2008 r. Wojewody Lubuskiego   
w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego Systemu Wczesnego 
Ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania. 

Skuteczność wykorzystania określonych sił i środków zależy od ich dyspozycyjności.  
Wpływ na to mają przyjęte zasady i czas utrzymania gotowości do podjęcia działań, system 
alarmowania i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. 
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Radiowa sieć Alarmowania i Ostrzegania. 
 
Centralne systemy alarmowe obrony cywilnej zostały zainstalowane na terenie obecnego 

Województwa Lubuskiego na przełomie lat 70-tych i 80-tych. Na początku lat  
90-tych, Szef Obrony Cywilnej Kraju zlecił Wojskowemu Instytutowi Łączności w Zegrzu  
k/ Warszawy, wykonanie  specjalistycznej oceny bezprzewodowych systemów włączania syren. 
Na podstawie pomiarów eksploatacyjnych, badań i analiz Wojskowy Instytut Łączności wystawił 
opinię, w której sugerował przyjęcie do powszechnego stosowania profesjonalnie 
opracowanego   „Radiowego systemu włączania syren RSWS 2000/3000”. 
Taki system został przyjęty jako obowiązujący na obszarze woj. lubuskiego. 

W ramach procesu modernizacyjnego, który implementuje do systemu nowe technologie, 
ustalono radiowy system cyfrowy FDMA, jako obowiązujący ww. systemie. 
  
System RSWS 2000/3000  jest systemem jednolitym,  ma trzystopniową budowę  hierarchiczną 
i składa się z: 

 centrali wojewódzkiej CA 3000  wraz z  radiotelefonem stacjonarnym; 
 centrali miejskiej  wraz z radiotelefonem stacjonarnym; 
 radiowego urządzenia włączającego (RUW 2000/3000/4000) wraz  

z radiotelefonem przenośnym, urządzeniem włączającym część energetyczną,  
lub urządzeniem sterującym zespołem głośników tubowych lub szczelinowych. 

Cechą ww. systemu jest możliwość sprawdzania przez wojewódzką centralę alarmową 
podległych central miejskich  w celu sprawdzania sprawności technicznej syren alarmowych. 
. 

Głównym ogniwem jest centrala wojewódzka.  
 
Obecnie w radiowej sieci Alarmowania i Ostrzegania pracuje 35 centrali alarmowych, 

 które uruchamiają 232 syreny alarmowe na terenie Województwa Lubuskiego.  
W tej liczbie 108 syren alarmowych to syreny alarmowe wirnikowe, 126 to syreny 

elektroniczne, ponadto na terenie pow. nowosolskiego centrale alarmowe zostały włączone 
 w sieć IP, tworząc powiatowy system alarmowy. 

Centrale miejskie są ogniwami pośrednimi, uruchamiającymi podległe danej centrali syreny 
alarmowe, a urządzenia włączające ogniwami wykonawczymi.  

Sygnały sterujące wysyłane z centrali wojewódzkiej do urządzeń włączających są odbierane 
przez centrale miejskie, a następnie automatycznie retransmitowane do urządzeń włączających. 
Centrala miejska po przeprogramowaniu może przejąć wszystkie funkcje centrali wojewódzkiej.  

W Województwie Lubuskim podstawowym elementem systemu są centrale miejskie,  
za pomocą których uruchamiane są syreny alarmowe. 
Sprawdzanie działania systemu realizowane jest poprzez: 

 testowanie automatyczne, tzw. „ciche”, sprawności central miejskich, urządzeń 
włączających i syren alarmowych bez konieczności ich uruchamiania; 

 „głośne próby” syren alarmowych na terenie województwa przeprowadzane są w każdy 
czwarty czwartek ostatniego miesiąca kwartału w godzinach 12.00-12.30. Wówczas 
nadawany jest sygnał ogłoszenia alarmu oraz jego odwołanie. 

  O każdej głośnej próbie syren alarmowych powiadamiana jest ludność województwa  
za pośrednictwem środków masowego przekazu; 

Po każdej głośnej próbie do WCZK przesyłane są informacje dotyczące sprawności systemu 
w tym ilości syren technicznie sprawnych. 

Ze względu na ukształtowanie terenu płn. część województwa lubuskiego pracuje na kanale 
BW65, natomiast płd. na BW48. Włączenie syren z centrali wojewódzkiej realizowane jest dla 
południowej części województwa poprzez radio-przemiennik pracujący w Zielonej Górze. 
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Lokalizacje central alarmowych Województwa Lubuskiego z podziałem na rodzaj syren alarmowych 

oraz urządzeń w syrenach. 

 
 
 

LP. 

 
 
 

NAZWA POWIATU 

 
MIEJSCE PRACY 

CENTRALI 
ALARMOWEJ 

 
/STANOWISKO 

DYSPOZYTORSKIE/ 
 

 
SYRENY  ALARMOWE 

 
 

ILOŚĆ 
SYREN 

 

 
 

WIRNIK
OWE 

 

 
 

ELEKTRO
NICZNE 

1. MIASTO 
GORZOW WLKP 

GORZÓW WLKP. 29  29 

2. MIASTO 
ZIELONA GÓRA 

ZIELONA GÓRA  41 41 

3. GORZOWSKI KOSTRZYN 1 5 6 

 
4. 

 
KROŚNIEŃSKI 

KROSNO ODRZ. 2 2  
11 GUBIN  7 

 
5. 

 
MIĘDZYRZECKI 

MIĘDZYRZECZ 4 2  
8 SKWIERZYNA 1 1 

 
 

6. 

 
 

NOWOSOLSKI 
 

NOWA SÓL 4 8  
 
 

54 

GMINA NOWA SÓL  8 

BYTOM ODRZ. 6 

NOWE MIASTECZKO 5 

KOŻUCHÓW 12 
KOLSKO 3 

OTYŃ 4 

SIEDLISKO 4 

 
 

7. 

 
 

SŁUBICKI 

SŁUBICE 3 2  
 

11 
CYBINKA 2  
RZEPIN 2 

OŚNO LUB. 1 

GÓRZYCA 1 

 
 

8. 

 
STRZELECKO – 
DREZDENECKI 

STRZELCE KR. 1 4  
11 DREZDENKO 3 2 

DOBIEGNIEW  1 

9. SULECIŃSKI SULĘCIN 2 1 3 

10. ŚWIEBODZIŃSKI ŚWIEBODZIN 11  11 

11. WSCHOWSKI WSCHOWA 9 1 10 

 
 

12. 

 
 
ZIELONOGÓRSKI 

SULECHÓW 8  10 

CZERWIEŃSK 1 

KARGOWA 1 

 
13. 

 
ŻAGAŃSKI 

ŻAGAŃ 6   
13 SZPROTAWA 7 

 
 

14. 

 
 

ŻARSKI 

ŻARY 3 5  
 

16 
LUBSKO 5 1 

JASIEŃ  1 

ŁĘKNICA 1  

 
PODSUMOWANIE 

ILOŚĆ CENTRAL 
ALARMOWYCH 

35 
RAZEM SYRENY 

 
 

108 
 
 

 
126 

 

 
234 
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Poniższa tabela przedstawia wykaz miast oraz liczbę mieszkańców, w których alarmowanie może być 

realizowane przy pomocy syren alarmowych Obrony Cywilnej 
 

Lp. Powiat/Miasto 
Liczba mieszkańców objęta 

systemem alarmowania 
% powiadamianej liczby 

mieszkańców 

1. Miasto Gorzów Wlkp. 125 504 100 % 
1. Miasto Zielona Góra 139 136 100 % 
 Powiat Gorzowski  26,88 % 

1. Kostrzyn nad Odrą 17 671  
 Powiat Międzyrzecki  57,80 % 

1. Międzyrzecz 18 613  
2. Skwierzyna 12 695  
3. Trzciel 2 378  
 Powiat Słubicki  64,14 % 

1. Cybinka 2 669  
2. Ośno Lubuskie 3 739  
3. Rzepin 6 476  
4. Słubice 17 032  
 Powiat Strzelecko-Drezdenecki  47,19 % 

1. Dobiegniew 3 152  
2. Drezdenko 10 368  
3. Strzelce Krajeńskie 10 139  
 Powiat Sulęciński  28,34 % 

1. Sulęcin 10 018  
 Powiat Krośnieński  51,38 % 

1. Gubin 16 902  
2. Krosno Odrzańskie 12 039  
 Powiat Nowosolski  65,81 % 

1. Nowa Sól 40 347  
2. Bytom Odrzański 4 373  
3. Korzuchów 9 583  
4.  Nowe Miasteczko 2 807  
 Powiat Świebodziński  47,73 % 

1. Świebodzin 21 742  
2. Zbąszynek 5 041  
 Powiat Wschowski  50,06 % 

1. Sława 3 873  
2. Szlichtyngowa 1 341  
3. Wschowa 14 481  
 Powiat Zielonogórski  33,12 % 

1. Babimost 4 151  
2. Czerwieńsk 4 118  
3. Kargowa 3 643  
4. Sulechów 17 829  
 Powiat Żagański  61,18 % 

1. Gozdnica 3 439  
2. Żagań 26 550  
3. Iłowa  3 968  
4. Małomice 3 623  
5. Szprotawa 12 621  
 Powiat Żarski  64,85 % 

1. Łęknica 2 611  
2. Żary 39 053  
3. Jesień 4 498  
4. Lubsko 14 718  
5. Tuplice 3 249  

 RAZEM WOJEWÓDZTWO 655 169 tj. 62,98 % mieszkańców  
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Rozmieszczenie syren alarmowych radiowego  systemu w Województwie Lubuskim 
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Radiowa Lubuska Sieć Współdziałania.  
 
System współdziałania lubuskiej Policji ze służbami ratowniczymi w wymiarze 

transgranicznym. 
W WCZK znajdują się urządzenia elektroniczne, które wykorzystując infrastrukturę łącz 

radiowo-teleinformatycznych Policji Lubuskiej, współpracują ze służbami policyjnymi, 
umożliwiając nawiązanie łączności ze służbami ratowniczymi województwa lubuskiego.  

LSW pozwala on na wczesne alarmowanie i szybkie koordynowanie działań  
w sytuacjach nadzwyczajnych.  
Charakterystyczne cechy LSW: 

 błyskawiczne i sprawne alarmowanie i uzgadnianie wspólnych działań  
w przypadku zaistnienia nagłej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ludzi  
w wymiarze transgranicznym, 

 ułatwienie i usprawnienie służbie dyżurnej, na stanowiskach dowodzenia Policji, 
prowadzenia łączności w wielu sieciach radiowych oraz umożliwienie zestawienia 
połączeń zarówno radiowych, jak i radiowo-telefonicznych w obrębie całego 
województwa; 

 ułatwianie wymiany informacji, możliwość współdziałania, szybka pomoc specjalistów 
w sytuacjach kryzysowych; 

 koordynacja działań w ściganiu przestępczości zorganizowanej, aktów bandytyzmu, itp.; 
Głównym administratorem tej sieci jest LUW w Gorzowie Wlkp., natomiast sprawność 
techniczną zabezpiecza KWP w Gorzowie Wlkp. 

 
Radiostacja do nasłuchu ostrzeżeń o napadach z powietrza przekazywanych przez  31 

ODN . 
WCZK prowadzi nasłuch radiowy w sieci 31 ODN. Treningi  nasłuchu sygnałów w sieci ODN 

prowadzone są zgodnie z harmonogramem Dowództwa Sił Powietrznych. 
 
Radiostacja do łączności z samolotem rozpoznawczo-łącznikowym. 
Urządzenie służy do łączności z samolotem rozpoznawczym operującym na terenie,  

na którym wystąpiły zdarzenia kryzysowe. 
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SYSTEM WYMIANY INFORMACJI O ZAGROŻENIACH 
 

Tryb pracy poszczególnych struktur zarzadzania kryzysowego umieszczony jest w II 
części Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego w tabeli „zadania w zakresie 
monitorowania poszczególnych zagrożeń”. 

Tryb raportowania i system wymiany informacji uregulowany jest zarządzeniem 
Wojewody Lubuskiego z dnia 18 marca 2014 roku.  
 
 

ZARZĄDZENIE 

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 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ust. 8 i art.18 ust. 2 oraz art. 21 w związku z art. 20a ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), w związku 

z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.
1)

), w celu zapewnienia obiegu 

informacji o sytuacjach kryzysowych w relacji terenowe organy administracji publicznej – centralne 

organy administracji publicznej zarządza się co następuje:  

§ 1. 1. Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu (jako organy właściwe w sprawach 

zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu) oraz kierownicy zespolonych i niezespolonych służb, 

inspekcji i straży wojewódzkich składają Wojewodzie Lubuskiemu informacje o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie zgodnie z „Katalogiem 

zagrożeń”, o którym mowa w § 2. 

§ 2. Ustala się „Katalog zagrożeń, przestępstw i innych zdarzeń istotnych dla stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, które podlegają przekazaniu przez służby, straże i inspekcje 

oraz Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego Dyżurnej Służbie Operacyjnej Wojewódzkiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego” (stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia).  

§ 3. Ustala się „Katalog reakcji oraz informowania Wojewody Lubuskiego, kierownictwa 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o zdarzeniach i sytuacjach kryzysowych przez dyrektorów 

wydziałów LUW, szefów służb, straży, inspekcji oraz Dyżurną Służbę Operacyjną Wojewódzkiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego” (stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia).  

§ 4. Informacje o sytuacjach kryzysowych, o których mowa w § 2 przekazywane Wojewodzie 

Lubuskiemu powinny zawierać:  

1) miejsce i czas wystąpienia;  

2) charakter i zasięg;  

3) przyczyny powstania;  

4) siły i środki użyte w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;  

5) ocenę sytuacji;  

6) zamiar dalszych działań. 

                                                 
1) 

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, 

Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 oraz Nr 185, poz. 1092.  
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§ 5. Powiatowe (miejskie) centra zarządzania kryzysowego pisemny proces informowania 

realizują wg ustaleń dla „Centralnej Aplikacji Raportującej” (CAR).  

§ 6. Starostowie ustalą system zbierania informacji istotnych dla stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na administrowanym terenie.  

§ 7. Wojewoda Lubuski może doraźnie wprowadzić inne zasady i terminy przekazywania 

meldunków i informacji.  

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się:  

1) dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.;  

2) szefom zespolonych i niezespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;  

3) starostom (prezydentom miast na prawach powiatu), o których mowa w § 1. 

§ 9. Traci moc zarządzenie Nr 99 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie 

zasad i trybu informowania Wojewody Lubuskiego o stanie bezpieczeństwa i sytuacjach kryzysowych 

występujących na terenie województwa lubuskiego.  

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wojewoda Lubuski 

-//- 

Jerzy Ostrouch 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” - „ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE” 

 
 

96 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Wojewody Lubuskiego 

z dnia 18 marca 2014 r. 

 

 

 

 

K A T A L O G 
 

zagrożeń, przestępstw i innych zdarzeń istotnych dla stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

które podlegają przekazaniu przez służby, straże i inspekcje oraz Powiatowe Centra Zarządzania 

Kryzysowego Dyżurnej Służbie Operacyjnej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
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I. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 

Lp. Informacja podlegająca przekazaniu 

Forma przekazania informacji 

Uwagi 

Meldunek dobowy 
Informacja 

telefoniczna 

Meldunek 

doraźny 

 

1. 

 

 

Zamach na życie, czynna napaść lub znieważenie 

Prezydenta RP lub innego organu konstytucyjnego RP 

albo przedstawiciela obcego państwa, korzystającego  

z immunitetu. 

X X X 

 

2. 

Szpiegostwo lub ujawnienie faktu wskazującego na 

działanie obcego wywiadu, organizacji ekstremistycznej 

lub terrorystycznej. 

 X  
 

3. 
Podłożenie ładunku wybuchowego lub zgłoszenie 

podłożenia ładunku wybuchowego. 
X X X 

 

4. 

 

 

 

Pożar: 

a) w wyniku którego zginął  

    człowiek, 

b) gdy wstępny szacunek  

    wykazuje   straty w mieniu  

    wielkiej wartości,
 

c) materiałów chemicznych, toksycznych, 

promieniotwórczych, którego skutki zagrażają życiu 

lub zdrowiu ludzi, 

d) w obiekcie użyteczności  

    publicznej    (administracji   

    rządowej,  samorządowej,  

    wymiaru sprawiedliwości,    

    organizacji politycznej,  

    sakralnym) –   bez względu na  

    straty. 

 

X 
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5. 
Uprowadzenie statku wodnego lub powietrznego, 

lądowego środka przewozu publicznego. 

 
X 

  

6. Akt terrorystyczny. X X X  

7. Awaria techniczna
.
  X   

8. Katastrofa naturalna
 
 (inna niż pożar).  X   

9. Zabójstwo.  X   

10. Uprowadzenie osoby w celu wymuszenia okupu.  X X  

11. 

 

Zabór materiałów wybuchowych, promieniotwórczych 

lub toksycznych bez względu na sposób działania 

sprawców. 
 X X 

 

 

12. 

 

 

Utrata, w inny sposób niż na skutek przestępstwa: 

materiałów wybuchowych, promieniotwórczych lub 

toksycznych oraz nielegalne posiadanie, wyrób, handel 

 i przemyt broni palnej, amunicji, urządzeń i materiałów 

wybuchowych. 

 X  

 

13. 

 

 

 

Kradzież z włamaniem do obiektu: 

a) naczelnych organów władzy, administracji   

państwowej, rządowej, samorządowej szczebla  

co najmniej wojewódzkiego, partii politycznej, 

prokuratury, sądu,  

b) przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu 

konsularnego, agendy obcego państwa. 

 

X X 

 

 

14. 

 

 

Przemyt, nielegalne wytwarzanie, wprowadzanie 

 do obrotu, udzielanie lub posiadanie środków 

odurzających, psychotropowych o wartości rynkowej  

co najmniej znacznej wartości. 

 

X 

  

15. 
Profanacja cmentarzy, miejsc i przedmiotów pamięci 

narodowej lub kultu religijnego. 
 

X X 
 

16. Protesty społeczne.  X   
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17. 
Zbiorowe zakłócenie porządku publicznego związane 

 z masową imprezą lub zgromadzeniem publicznym. 

 
X X 

 

18. Dezercja z bronią palną.  X   

19. 
Bunt lub zbiorowa ucieczka z ośrodka odosobnienia 

prawnego. 
 

X 
  

20. 

Wypadek
 
 w ruchu drogowym, kolejowym, wodnym, 

powietrznym, w którym śmierć poniosła co najmniej 

jedna osoba.  

 

X X 
 

21. 
Kolizja powodująca zablokowanie ruchu na głównych 

szlakach komunikacyjnych. 
 

X 
  

22. 
Katastrofa komunikacyjna w ruchu lądowym, wodnym, 

powietrznym. 
X X X 

 

 

23. 

 

 

Wypadek w ruchu drogowym, kolejowym, wodnym, 

powietrznym z udziałem przedstawiciela władzy 

administracji publicznej, a także akredytowanego  

w Polsce przedstawiciela obcego państwa. 

 

X X 

 

24. 

Zablokowanie (nieprzejezdność) drogi w wyniku 

działania sił natury (opady śniegu, pożary, osuwiska 

ziemi, powodzie, zjawiska lodowe) zdefiniowane jako 

katastrofa naturalna .  

X X X 

 

 

25. 

 

Nielegalny transport, składowanie lub pozostawienie 

bez zabezpieczenia materiałów promieniotwórczych, 

toksycznych. 

 

X X 

 

26. 
Przestępstwo  popełnione z wykorzystaniem elementów 

umundurowania lub wyposażenia policyjnego. 
 

X 
  

 

27. 

 

Uruchomienie zorganizowanych działań w ramach akcji 

lub operacji policyjnych (pościgi, blokady, 

przeszukiwanie terenu). 

 

X 
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28. 

 

Wydarzenie z udziałem obywatela obcego państwa, 

posiadającego immunitet dyplomatyczny  

lub konsularny. 

 

X 
  

29. 
Zamach na obiekt użyteczności publicznej lub mienie 

resortu spraw wewnętrznych. 
X X X 

 

30. 
Czynna napaść na policjanta lub innego funkcjonariusza 

służby publicznej. 
 

X 
  

 

31. 

 

Utrata lub udostępnienie broni osobie nieuprawnionej, 

nieostrożne obchodzenie się z bronią i materiałami 

wybuchowymi skutkujące ofiarami śmiertelnymi, 

rannymi lub zniszczeniem mienia co najmniej znacznej 

wartości. 

 

X 

  

 

32. 

 

Użycie broni palnej lub środka przymusu 

bezpośredniego w trakcie służby lub poza nią, w wyniku 

którego nastąpiła śmierć lub ciężki uszczerbek na 

zdrowiu. 

 

X 

  

33. 
Spowodowanie przez policjanta kolizji lub wypadku 

drogowego pod wpływem alkoholu. 
 

X 
  

34. 
Samobójstwo policjanta lub usiłowanie popełnienia 

samobójstwa. 
 

X 
  

35. Śmierć w wyniku wychłodzenia organizmu. X X   

36. Śmierć w wyniku utonięcia. X X   
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II. KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

Lp. Informacja podlegająca przekazaniu 

Forma przekazania informacji 

Uwagi 

Meldunek dobowy 
Informacja 

telefoniczna 

Meldunek 

pisemny 

 

1. 

 

 

Pożar: 

a) w wyniku którego zginął  

    człowiek, 

b) gdy wstępny szacunek  

    wykazuje   straty w mieniu  

    wielkiej wartości,
 

c) materiałów chemicznych, toksycznych, 

promieniotwórczych, którego skutki zagrażają życiu 

lub zdrowiu ludzi, 

d) w obiekcie użyteczności  

    publicznej    (administracji   

    rządowej,  samorządowej,  

    wymiaru sprawiedliwości,    

    organizacji politycznej,  

    sakralnym) –   bez względu na straty. 

X X X 

 

 

2. 

 

 

Zdarzenia, podczas których wystąpiła poważna awaria 

w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska 

 

X X 

 

3. Katastrofa naturalna
 
(inna niż pożar) oraz jej skutki.  X X  

4. 

Wypadek
 
 w ruchu drogowym, kolejowym, wodnym, 

powietrznym, w którym śmierć poniosła co najmniej 

jedna osoba.   

X X X 
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5. 

Wypadek powodujący zablokowanie ruchu 

 na głównych szlakach komunikacyjnych, do którego 

zadysponowano jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

 

X 

  

6. 

Zdarzenia, gdzie konieczna była ewakuacja (nie dotyczy 

ewakuacji w wyniku anonimowej informacji 

 o podłożeniu ładunku wybuchowego lub 

pozostawionego bagażu, paczki). 

X X X 

 

7. 
Zdarzenie, podczas którego dysponowano śmigłowiec 

lub samolot do prowadzenia działań ratowniczych. 

 
X 

 Zgodnie z 

posiadaną wiedzą z 

miejsca zdarzenia 

8. 

Zdarzenia z  udziałem chemicznych, wybuchowych, 

biologicznych lub radiologicznych substancji 

niebezpiecznych. 

X X X 
 

 

9. 

 

 

Zdarzenia, podczas których dysponowano siły i środki 

 z państw sąsiednich lub zachodziła konieczność 

uruchamiania procedur informowania i ostrzegania   

o wystąpieniu zagrożeń trans granicznych. 

X X X 

 

10. Śmierć w wyniku wychłodzenia organizmu. X X X Zgodnie z 

posiadaną wiedzą z 

miejsca zdarzenia 11. Śmierć w wyniku utonięcia. X X X 

12. Śmierć w wyniku zaczadzenia.  X X 

Jeżeli 

dysponowano 

jednostki ochrony 

ppoż 

13. Skutki katastrof budowlanych.  X X X 
Zgodnie z 

posiadaną wiedzą z 

miejsca zdarzenia 

14. 
Erupcja w odwiertach ropy i gazu oraz rozszczelnienie 

instalacji przesyłowych ropy i gazu.   
 X X 
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III.  PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA 

Lp. Informacja podlegająca przekazaniu 

Forma przekazania informacji 

Uwagi 

Meldunek dobowy 
Informacja 

telefoniczna 

Meldunek 

doraźny 

 

1. 

 

 

Zagrożenia życia lub zdrowia ludzi wynikające  

ze stwierdzenia zanieczyszczenia wody: przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi, ciepłej, basenowej,  

w kąpielisku lub miejscu wykorzystywanym do kąpieli.  

 X X 

 

2. 
Zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego związanego 

 z sytuacją powodziową. 
 X X 

 

3. 

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

wynikające z zakazu produkcji bądź wprowadzania  

do obrotu środków spożywczych, materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Unieruchomienie bądź częściowe unieruchomienie 

zakładów żywnościowo-żywieniowych.  

 X X 

 

4. 
Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 

powodujące zamknięcie zakładu pracy lub jego części. 
 X X 

 

5. 

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

wynikające z wytworzenia lub wprowadzenia do obrotu 

środków zastępczych. 

 X X 

 

6. 
Zagrożenia epidemiczne związane z zachorowaniem 

ludzi na niebezpieczną chorobę zakaźną. 
 X X 

 

7. 

Zagrożenia dla zdrowia wynikające z powstania 

większego ogniska zatruć pokarmowych 

 lub chemicznych. 

 X X 

 

8. 
Zagrożenia dla zdrowia wynikające ze zdarzeń 

radiacyjnych. 
 X X 

 

9. Pozostałe zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego.  X X  
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IV.  INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

Lp. Informacja podlegająca przekazaniu 

Forma przekazania informacji 

Uwagi 

Meldunek dobowy 
Informacja 

telefoniczna 

Meldunek 

doraźny 

 

1. 

 

 

Podejrzenie wystąpienia lub wystąpieniu choroby 

zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi 

zwalczania z urzędu, m. innymi: pryszczycy, grypy 

ptaków, BSE, wścieklizny, wąglika, choroby 

niebieskiego języka, klasycznego pomoru świń, 

afrykańskiego pomoru świń.  

 X X 

 

2. 

Zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi związane  

z żywnością pochodzenia zwierzęcego, paszami 

 i ubocznymi produktami zwierzęcymi. 

 X X 

 

3. 

Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi na dużą skalę 

spowodowanymi klęskami żywiołowymi, 

wymagającymi ewakuacji zagrożonych zwierząt. 

 X X 

 

4. 

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

spowodowane niekontrolowaną obecnością zwierząt 

dzikich, gospodarskich lub egzotycznych. 

 X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego” - „ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE” 

 
 

106 

V. NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

Lp. Informacja podlegająca przekazaniu 

Forma przekazania informacji 

Uwagi 

Meldunek dobowy 
Informacja 

telefoniczna 

Meldunek 

doraźny 

1. Ilość zatrzymanych osób wg narodowości. X    

2. Ilość przekazanych osób przez stronę niemiecką. X    

3. Wartość zatrzymanego towaru (w zł)  X    

4. 

Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo 

 i porządek publiczny na terenie Województwa 

Lubuskiego.  

 X X 

 

5. Ruch graniczny: wjazd, wyjazd – ilość osób.    W czasie 

tymczasowego 

przywrócenia 

kontroli granicznej 

6. Ilość osób skontrolowanych w działaniach.    

7. Ilość osób zatrzymanych za przestępstwa graniczne.    
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VI.  POWIATOWE (MIEJSKIE) CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Lp. Informacja podlegająca przekazaniu 

Forma przekazania informacji 

Uwagi 

Meldunek dobowy 
Informacja 

telefoniczna 

Meldunek 

doraźny 

1. 
Skutki zdarzeń ekstremalnych (po przejściu huraganu, 

trąby powietrznej, gradobicia, itp.) 
X X X 

 

2. 

Zablokowanie (nieprzejezdność) drogi w wyniku 

działania sił natury (opady śniegu, pożary, osuwiska 

ziemi, powodzie, zjawiska lodowe) zdefiniowane jako 

katastrofa naturalna . 

X X X 

 

3. Skutki katastrof budowlanych. X X X  

4. 
Zakłócenia w działalności jednostek służby zdrowia  

na terenie powiatu.  
X X X 

 

5. 
Pożar lub inne zdarzenie, w wyniku którego zarządzono 

ewakuację osób lub mienia. 
X X X 

 

6. Protesty społeczne. X X X  

7. 
Zakłócanie porządku publicznego związane  

ze zgromadzeniem publicznym lub imprezą masową. 
X X X 

 

8. 
Wypadek drogowy, katastrofa komunikacyjna,  

w którym śmierć poniosła co najmniej jedna osoba.   
X X X 

 

9. 
Kolizja powodująca zablokowanie ruchu na głównych 

szlakach komunikacyjnych.  
 X X 

 

10. 

Zamach na obiekt użyteczności publicznej (budynki, 

ujęcia wody pitnej, oczyszczalnie ścieków, stacje 

uzdatniania wody, itp.). 

X X X 

 

11. 
Śmierć w wyniku wychłodzenia organizmu, utonięcia 

lub zaczadzenia.  
X X X 

 

12. Katastrofa naturalna (np. skażenie środowiska).  X X X  
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13. 
Przerwy w dostawach energii elektrycznej dla dużej 

liczby odbiorców w wyniku działania sił natury.  
 X X Również Blackout 

14. 

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa spowodowane 

niekontrolowaną obecnością zwierząt dzikich, 

gospodarskich lub egzotycznych. 

 X X 

 

15. Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne.  X X  

 

 

VII. CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO, LEKARZ KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

Lp. Informacja podlegająca przekazaniu 

Forma przekazania informacji 

Uwagi 

Meldunek dobowy 
Informacja 

telefoniczna 

Meldunek 

doraźny 

1. 
Zakłócenia w działalności jednostek systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne. 
 X X 

 

 

 

UWAGA: 

1. Do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego mają być również przekazywane inne informacje, które według oceny szefów służb, 

straży, inspekcji, jednostek samorządu terytorialnego są istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Lubuskiego,  

a nie są ujęte w niniejszym „Katalogu ...”. 

2. Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego meldunki doraźne i dobowe przekazują w systemie „Centralnej Aplikacji Raportującej”.   
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SŁOWNIK POJĘĆ ZAWARTYCH W KATALOGU 

 

1. Mienie wielkiej wartości mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego określają przepisy kodeksu 

karnego.  

2. Mienie znacznej wartości  mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego określają przepisy kodeksu 

karnego.  

3. Awaria techniczna gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia 

technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich 

właściwości.  

4. Katastrofa naturalna   zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy 

sejsmiczne, silny wiatr, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych 

temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach oraz jeziorach  

i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób 

zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu. 

5. Klęska żywiołowa katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby 

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

mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu 

różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym 

kierownictwem. 

6. Sytuacja kryzysowa sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach 

lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji 

publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.  

7. Broń palna urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstałych wskutek spalania materiału 

miotającego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy, a przez to rażenia celów  

na odległość, a w szczególności broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa, sygnałowa  

i gładkolufowa. Również przedmiot (kopia, atrapa), którego sprawca użył w sposób i w sytuacji jakby 

to była broń palna a napadnięty nie miał możliwości sprawdzenia tego faktu. 

8. Protest społeczny  nielegalne zgromadzenie, wiec, demonstracja, okupowanie budynków administracji rządowej, 

samorządowej, organizacji politycznej, społecznej użyteczności publicznej: 

a) blokada drogi, szlaku kolejowego lub wodnego, przejścia granicznego, mająca wpływ  

na prawidłowe funkcjonowanie komunikacji, 
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b) okupacja lub inna forma blokowania obiektu mającego strategiczne znaczenie dla funkcjonowania 

państwa, 

c) strajk. 

9. Ośrodek odosobnienia prawnego  zakład karny, areszt śledczy, policyjna izba dziecka, pomieszczenie dla osób zatrzymanych, zakład 

poprawczy, areszt w celu wydalenia, strzeżony ośrodek dla cudzoziemców.  

10. Wypadek  wydarzenie, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także sprawcy. 

11. Ofiara śmiertelna  osoba, która wskutek doznanych obrażeń ciała zmarła na miejscu wypadku lub przed upływem doby, 

w czasie której zarejestrowano wydarzenie w aplikacji Biuletyn KSIP. 

12. Katastrofa komunikacyjna wydarzenie zakłócające w sposób nagły i groźny ruch lądowy, wodny, powietrzny, sprowadzające 

konkretne, rozległe i dotkliwe skutki obejmujące większą liczbę ludzi lub mienie w znacznych 

rozmiarach oraz niosące za sobą zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.  

13. Zdarzenie o charakterze terrorystycznym należy przez to rozumieć sytuację powstałą na skutek czynu określonego w art. 115 § 

20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517)  

lub zagrożenie zaistnienia takiego czynu, mogącego doprowadzić do sytuacji kryzysowej.  

11.  Akt terrorystyczny  czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia wolności, popełniony w celu wywołania paniki wielu 

osób lub zmuszenia organu administracji publicznej, innego organu państwowego lub samorządu 

terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji 

międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności albo w celu wywołania 

poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa  

lub organizacji międzynarodowej, a także bezprawna groźba popełnienia takiego czynu.                               

12.  Zabytek nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespołu, będące dziełem człowieka lub związane  

z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży 

w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową,  

w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, numizmaty 

oraz pamiątki historyczne, a zwłaszcza militaria, sztandary, pieczęcie, odznaki, medale i ordery, 

wytwory sztuki ludowej i  rękodzieła. 

 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 18 marca 2014 r. znajduje się na stronie 148 II części „Wojewódzkiego Planu 

Zarządzania Kryzysowego” „ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH” 
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IV 
ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA NA 

WYPADEK ZAGROZEŃ 
 
Informowanie ludności o zagrożeniach realizowane jest w dwóch przypadkach: 
1. Po wystąpieniu zdarzenia – alarmowanie. 
2. Uprzedzanie o możliwości wystąpienia zdarzenia – informowanie. 

W pierwszym przypadku głównym realizatorem zadań związanych z alarmowaniem  
jest wójt (burmistrz), starosta, prezydent miasta. W proces ten aktywnie może włączać się 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, po otrzymaniu (w pierwszej kolejności) 
informacji o wystąpieniu zdarzenia, którego skutki mogą zagrażać życiu lub zdrowiu 
mieszkańców danego rejonu. WCZK dysponuje odpowiednią wiedzą, możliwościami, środkami 
technicznymi, zasobami ludzkimi (całodobowa służba dyżurna), które mogą być wykorzystane 
do realizacji tego typu zadań. Między innymi w tym celu Wojewoda Lubuski podpisał stosowne 
Porozumienia z lokalnymi środkami masowego przekazu (Radio Zachód oraz TVP S.A. Oddział 
 w Gorzowie Wlkp.). WCZK dysponuje komputerowym systemem przekazywania informacji 
tekstowych w formie SMS, tzw. systemu SSAPIK. Do systemu włączeni są członkowie 
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, starostowie, wójtowie (burmistrzowie).  
Z WCZK jest możliwość uruchomienia syren alarmowych na obszarze całego województwa lub 
na wybranym terenie (powiat, kilka powiatów, miasto, kilka miast). Ważnym elementem 
edukacyjnym społeczeństwa jest prowadzenie kwartalnych treningów uruchamiania syren 
alarmowych. Dużo uwagi w czasie szkoleń oraz w mediach poświęcane jest zagadnieniu: 
„usłyszysz syrenę alarmową bez wcześniejszego komunikatu o próbie, włącz lokalne radio 
 lub telewizję, tam się dowiesz o co chodzi”.           

W drugim przypadku głównym realizatorem jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Do Dyżurnej Służby Operacyjnej spływają różnego rodzaju informacje, 
komunikaty, ostrzeżenia, które po analizie i opracowaniu przekazywane są do zainteresowanych 
służb, lokalnych władz samorządowych, mediów. Do przekazywania komunikatów, ostrzeżeń 
wykorzystywane są siły i środki podobne jak w pierwszym przypadku.  
Postępowanie ludności po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia przekazywane jest  
w środkach masowego przekazu oraz bezpośrednio na miejscu zdarzenia przez służby ratownicze. 
Dodatkowo od 2012 roku w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego informowanie 
 i ostrzeganie ludności wspierają aplikacje: 
   
Aplikacje na urządzenia mobilne pod nazwą: „RSO (Regionalny System Ostrzegania” i 
„Bezpieczne Lubuskie”. Aplikacje mogą być wykorzystywane przez użytkowników smartfonów 
posiadających system iOS, Android. Pozwalają w prosty i wygodny sposób, na bieżąco 
pozyskiwać informacje dotyczące bezpieczeństwa ludności. Każdy użytkownik aplikacji pobiera 
aktualne ostrzeżenie meteorologiczne i hydrologiczne. Dzięki tym aplikacjom można również 
sprawdzić aktualne informacje o utrudnieniach na drogach, jakie występują w regionie. Przy 
pomocy aplikacji można określić swoją lokalizację, aby lepiej móc zlokalizować zagrożenia w 
okolicy. Na interaktywnej mapie można sprawdzić również aktualne zagrożenia powodziowe. 
Dodatkowo użytkownik ma możliwość zapoznania się z szerokim wachlarzem poradników. 
Można dowiedzieć się, jakie są rodzaje alarmów, aby móc je w razie niebezpieczeństwa 
rozpoznać. Aplikacje są bezpłatne. Można je pobrać ze sklepów internetowych. Wszystkie 
informacje znajdujące się w aplikacjach są aktualizowane na bieżąco. Aplikacje wpływają między 
innymi na podniesienie bezpieczeństwa ludności zamieszkującej tereny w pobliżu rzek 
przepływających przez teren województwa. Ostrzega społeczeństwo przed różnymi anomaliami 
pogodowymi, które niosą ze sobą zniszczenia. Narzędzie to informuje kierowców o objazdach, 
które są organizowane w przypadku zdarzeń drogowych. 
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Drugi kanał informacyjny wykorzystuje rozwiązania dostępne w odbiornikach 
telewizyjnych (standard DVB-T lub funkcję HbbTV – telewizja hybrydowa). W tym kanale 
przekazywania komunikatów o zagrożeniach życia, zdrowia, mienia, środowiska, 
bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku, a także zapobiegania klęskom żywiołowym, 
wykorzystywane są odbiorniki telewizyjne w standardzie DVB-T lub posiadające funkcję HbbTV. 
Informacje ukazują się na telewizorach za pośrednictwem nadajników telewizyjnych  
w Gorzowie Wielkopolskim, Jemiołowie i Wichowie na kanale TVP INFO, na multipleksie 
trzecim, który jest dostępny na terenie całego województwa lubuskiego. 
Dzięki cyfrowemu nadawaniu sygnału możliwe jest równoległe nadawanie wraz z programami 
telewizyjnymi innych informacji. W tym przypadku są to informacje o różnego rodzaju 
zagrożeniach. Warunkiem odbioru jest włączenie w telewizorach lub dekoderach funkcji 
wyświetlania napisów DVB-T lub posiadanie odbiornika z funkcją HbbTV. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia na ekranie telewizora pojawia się krótki komunikat. Jego 
pełna treść jest dostępna w telegazecie (str. 430 – 436). W poprawnie zainstalowanych, 
podłączonych do Internetu telewizorach hybrydowych komunikat pojawi się automatycznie. 
Posiadacze takich telewizorów mają dodatkowo dostęp m.in. do filmów instruktażowych, map 
 i dróg ewakuacji. 
 
Regionalny System Ostrzegania 
4 stycznia 2013 roku, Telewizja Polska podpisała list intencyjny o współpracy z Lubuskim 
Urzędem Wojewódzkim w aspekcie stworzenia i wdrożenia aplikacji alarmowej wyświetlającej 
się na telewizorach w sytuacjach wyjątkowych. Aplikacja ta jest dedykowana dla telewizji 
hybrydowej HbbTV nadawanej z sygnałem TVP INFO w naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. 
Aplikacja alarmowa w telewizji hybrydowej jest zintegrowana z aplikacją mobilną „Bezpieczne 
Lubuskie”. Po pojawieniu się ostrzeżenia na portalu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, jest 
ono równocześnie emitowana na antenie regionalnej TVP INFO. Użytkownicy odbiorników 
naziemnej telewizji cyfrowej odbiorą je w postaci napisów DVB, a pełną informację mogą 
przeczytać na stronach telegazety (str. 430) na wszystkich kanałach TVP multipleksu trzeciego 
(TVP 1, TVP 2 HD, TVP Info, TVP Gorzów Wielkopolski, TVP Historia, TVP Kultura, TVP 
Rozrywka i TVP Polonia), który jest już dostępny na terenie całego województwa lubuskiego, zaś 
posiadacze telewizorów/STB z funkcją HbbTV podłączonych do internetu, uzyskają dostęp do 
interaktywnej wersji aplikacji. 
Warunkiem odbioru jest włączenie w telewizorach lub dekoderach funkcji wyświetlania 
napisów DVB-T lub posiadanie odbiornika z funkcją HbbTV (telewizja hybrydowa). 
W ramach aplikacji alarmowej na ekranie telewizora jest możliwe przeglądanie listy 
komunikatów hydrologicznych i meteorologicznych, zlokalizowanie zagrożeń powodziowych na 
mapie, sprawdzenie raportów drogowych, zapoznanie się z poradnikami postępowań  
w sytuacjach kryzysowych. 
28 czerwca 2013 roku Regionalny System Ostrzegania został oficjalnie uruchomiony.  
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Przykładowe obrazy RSO 
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Proces informowania, powiadamiania i alarmowania przedstawia poniższy schemat 
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 Poniżej przedstawiono przesyłany przez DSO Wojewody Lubuskiego komunikat o zagrożeniach i anomaliach pogodowych. 
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Poniżej przedstawiono przykłady ulotek informacyjnych, poradników rozsyłanych do jednostek samorządu terytorialnego, służb, inspekcji i straży celem 
dalszego rozdysponowania w miejscach użyteczności publicznej, szkołach, instytucjach publicznych itp.. 
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Informowanie przy pomocy systemu do grupowego wysyłanie sms “SSAPIK” 
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RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE I KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 
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V 

ORGANIZACJA EWAKUACJI Z OBSZARÓW ZAGROŻONYCH 
 
1. Cel przeprowadzania ewakuacji.  

Ewakuacja ma na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia,  
w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju 
zagrożeń. Prowadzenie ewakuacji może mieć miejsce w różnych stadiach zdarzeń 
niebezpiecznych. Najczęściej przeprowadza się ewakuację osób poszkodowanych  
lub bezpośrednio zagrożonych (także zagrożonego mienia) po wystąpieniu zdarzenia 
niebezpiecznego (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w obiektach 
 lub na terenach. Ewakuacja może mieć również charakter prewencyjny, tzn. być prowadzona  
z terenów i obiektów, w przypadku zbliżającego się zagrożenia, np. związanego  
z rozprzestrzenianiem się zaistniałych zdarzeń niebezpiecznych (powódź, katastrofa chemiczna 
itp.) lub groźbą prowadzenia działań militarnych. 

 
2. Rodzaje ewakuacji.  

Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności (mienia)  
z rejonów, w których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzkiego do rejonów bezpiecznych. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu zagrożenia dla 
życia, zdrowia, mienia. Organizuje się ją na polecenie szefów obrony cywilnej województwa, 
powiatów i gmin. Ponadto może ją także zarządzić osoba kierująca akcją ratunkową na terenie 
objętym tą akcją.Kierujący akcją ratowniczą jest zobowiązany każdorazowo powiadomić 
właściwy organ obrony cywilnej o podjętej decyzji, podając w szczególności:  

1) rejon, teren, obiekty lub zespół budynków dla którego zarządził ewakuację, 
2) rodzaj zagrożenia, który był czynnikiem determinującym ogłoszenie ewakuacji, 
3) szacunkową liczbę ewakuowanych. 

Ewakuację I stopnia można realizować w oparciu o dokumentację przygotowaną dla ewakuacji 
 II stopnia. 

Ewakuacja II stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności 
(mienia) z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych 
oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności 
(mienia) w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia 
symptomów takiego zagrożenia.  

Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności 
(mienia), podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest 
w związku z zagrożeniami związanymi z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, kryzysem  
oraz wojną.   

W ramach ewakuacji I, II i III stopnia uwzględnia się zarówno ewakuację zorganizowaną,  
jak i samoewakuację. 

Samoewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności z rejonów, w których może 
wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, do rejonów bezpiecznych. 
Oparta jest przede wszystkim na posiadanych własnych możliwościach (transportowych, 
zakwaterowania, itd.).    
 
3. Założenia ogólne procesu ewakuacji.  
Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożenia. Pierwszeństwo 
ewakuacji powinno objąć m.in.: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne, osoby 
przebywające w zakładach opiekuńczych, domach dziecka, szpitalach dla przewlekle 
i nieuleczalnie chorych, podopiecznych opieki społecznej itp.  W przypadku potrzeb w zakresie 
osób niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki np. osoby obłożnie chore, pod 
respiratorem, matki karmiące bardzo ważne jest współdziałanie służb wojewody  z jednostkami 
samorządu terytorialnego celem zminimalizowania trudności związanych z ewakuacją  oraz 
zapewnienie minimalnych potrzeb dla tych grup społecznych.  
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Znajomość powyższych danych pozwoli na odpowiednie zaplanowanie środków transportu 
(zazwyczaj specjalistycznych) oraz przygotowanie odpowiednich miejsc czasowego pobytu. 
Ewakuacji nie podlegają, w zależności od jej rodzaju: 

1) osoby wchodzące w skład organizacji ratowniczych, ochrony ludności  
i służb porządku publicznego, 

2) osoby niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania życia lokalnej społeczności, 
3) osoby posiadające przydziały mobilizacyjne do sił zbrojnych lub formacji uzbrojonej 

 nie wchodzącej w skład sił zbrojnych, 
4) funkcjonariusze ABW, Straży Granicznej, SOP, itp., są to formacje uzbrojone nie 

wchodzące w skład sił zbrojnych, 
5) osoby, które otrzymały przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki 

przewidzianej do militaryzacji lub jednostki zmilitaryzowanej, 
6) osoby, które otrzymały przydział organizacyjno-mobilizacyjny do formacji obrony 

cywilnej, 
7) osoby niezbędne w danym rejonie, ze względu na realizację zadań przez siły zbrojne. 

 
4. Koncepcja ewakuacji ludności II stopnia w województwie lubuskim.  

Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji II stopnia w zależności od rodzaju  
i skali jej zagrożenia podejmują: 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) starosta, wojewoda z obszarów  bezpośrednio 
zagrożonych. 

2. Organy kierujące działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich 
usunięcia (w czasie stanu klęski żywiołowej), w zależności od obszaru objętego klęską 
są to: 
 wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jeżeli stan wprowadzono tylko na   obszarze 

gminy, 
 starosta – jeżeli stan wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej 

w skład powiatu, 
 wojewoda – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej  

niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa. 
Na podstawie § 3 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r.  

w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U.  2002 Nr 96 poz. 850) oraz wytycznych Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r.  
w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia,  
w województwie lubuskim przyjęto następującą koncepcję ewakuacji ludności:  

1. Ewakuację prewencyjną - polegającą na zawczasu przygotowanym przemieszczeniu 
ludności z rejonów przyległych do zakładów pracy przechowujących  
i wykorzystujących w produkcji toksyczne środki przemysłowe, które w przypadku ich 
uszkodzenia lub awarii stanowią potencjalne zagrożenia dla ludności. Powyższą 
ewakuację planuje się przeprowadzić w m. Gorzów Wlkp. – ok. 19 000 osób 
 i w m. Zielona Góra – ok. 3 500 osób. Zagrożoną ludność z m. Gorzowa Wlkp. planuje się 
rozmieścić – w zależności od sytuacji – w granicach miasta w dzielnicach bezpiecznych. 
Natomiast z m. Zielona Góra – również w zależności od sytuacji – w granicach miasta  
i w gminach Zielona Góra, Świdnica i Nowogard Bobrzański. 

2. Ewakuację doraźną – polegającą na natychmiastowym przemieszczeniu ludności  
z rejonów, w których wystąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia  
i życia. Ewakuację doraźną prowadzi się z rejonów, w których może wystąpić 
zagrożenie: 
a. powodziowe, 
b. zatopieniem w wyniku awarii obiektu hydrotechnicznego, 
c. pożarami przestrzennymi, 
d. epidemiczne,  
e. wypadkami i katastrofami z udziałem NSCh (w przemyśle i transporcie), 
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f. awariami rurociągu do transportu ropy naftowej, 
g. niekontrolowaną erupcją w rejonach odwiertów poszukiwawczych ropy  

i gazu, 
h. awariami gazociągów wysokociśnieniowych, 
i. awariami sieci gazowych, energetycznych, wodociągowych i CO. 

3. Większość gmin województwa lubuskiego planuje prowadzenie ewakuacji doraźnej,  
po przeanalizowaniu możliwych zagrożeń na ich terenach. 

4. Gminy Bledzew, Iłowa, Jasień, Kargowa, Lubsko, Niegosławice, Pszczew, Torzym, Trzciel 
i UM Żary nie stwierdzają istotnych zagrożeń na swoim terenie  
i nie planują żadnej ewakuacji.  

5. 79 jednostek samorządowych planuje przeprowadzenie ewakuacji doraźnej  
i rozmieszczenie ewakuowanej ludności w granicach własnej gminy. 

6. Szefowie OC jednostek samorządowych, które przyjmują własną ludność  
w ramach ewakuacji doraźnej lub z sąsiednich gmin, zobowiązani są do: 
1) zapewnienia pomieszczeń czasowego pobytu ewakuowanym,  
2) zabezpieczenia medyczno – sanitarnego i opieki społecznej obejmujące 
- opiekę zdrowotną, 
- zabezpieczenie sanitarno - przeciwepidemiczne, 
- opiekę społeczną.  
3) wiąże się to ze zwiększeniem zaopatrzenia aptek, wydłużeniem pracy  Publicznych  

i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, zwiększeniem –  
w miarę możliwości – personelu medycznego i pomocniczego, zwiększeniem 
działalności profilaktycznej stacji sanitarno – epidemiologicznych, zwiększeniem 
miejsc w domach pomocy społecznej lub zorganizowaniem zastępczych domów 
pomocy społecznej, zwiększeniem działalności terenowych opiekunów społecznych  
i organizacji społecznych PCK, GOPS.  

4) zabezpieczenia porządkowo – ochronnego poprzez ochronę pozostawionego 
mienia ewakuowanej ludności, zapewnienie porządku w rejonach ewakuacji, 
egzekwowanie przestrzegania zarządzeń, przepisów i poleceń władz 
administracyjnych dotyczących porządku, zapobieganie panice. Zwiększenie 
działalności Policji poprzez wykorzystanie terenowych drużyn porządkowo – 
ochronnych. 

5) zabezpieczenia żywnościowego. Zabezpieczenie żywnościowe należy realizować 
przez zwiększenie dostaw do sklepów, stołówek, barów, bufetów  
i innych punktów żywienia, 

6) zaopatrzenia w wodę poprzez zwiększenie poboru wody z wodociągów miejskich, 
studni przydomowych, dostaw wody pitnej z istniejących hurtowni napojów, 
cysternami itp., 

7) zaopatrzenia w energię elektryczną i gazową poprzez zwiększenie dostaw energii 
elektrycznej i butli gazowych do gospodarstw indywidualnych, 

8) zaopatrzenia w opał poprzez zwiększenie dostaw węgla do składów opałowych, 
pozyskanie większej ilości z Nadleśnictw drewna opałowego (dotyczy okresu 
zimowego), 

9) zwiększenia działalności służb komunalnych i innych do oczyszczania szamb.     
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5. Zestawienie elementów organizacyjnych ewakuacji (przyjęcia) ludności  i plan 
osiągania przez nie gotowości.  
 

Lp. 
Powiat 

Jednostki samorządu 
terytorialnego 

Zespoły  

ZEI ZZb ZZ ZPM ZPL ZW ZR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Powiat grodzki 
1. Gorzów Wlkp. 12 12 12 6 2 11 11 
2. Zielona Góra 11 - 2 - - - - 

Powiaty ziemskie 
Gorzowski 43 36 31 17 2 26 31 

1. Bogdaniec 9 9 5 3 - 4 9 
2. Deszczno 9 7 7 2 2 1 1 
3. Kłodawa 5 5 6 3 - 12 12 
4. Kostrzyn 1 1 1 1 - 1 1 
5. Lubiszyn 6 - - 3 - 5 5 
6. Santok 5 4 5 2 - 3 3 
7. Witnica 8 10 7 3 - - - 

 
Krośnieński 12 24 11 11 11 10 10 

1. Bobrowice 2 2 2 1 1 2 2 
2. Bytnica 1 1 1 1 1 - 1 
3. Dąbie 1 1 1 1 1 1 - 
4. Miasto Gubin 4 4 4 4 4 4 4 
5. Gmina Gubin - - - 1 1 - - 
6. Krosno Odrzańskie 3 1 2 2 2 2 2 
7. Maszewo 1 15 1 1 1 1 1 

 
Międzyrzecki 8 7 7 5 5 7 7 

1. Bledzew 1 1 1 1 1 1 1 
2. Międzyrzecz 1 1 1 1 1 1 1 
3. Przytoczna 3 2 2 - - 2 2 
5. Pszczew 1 1 1 1 1 1 1 
6. Skwierzyna 1 1 1 1 1 1 1 
7. Trzciel 1 1 1 1 1 1 1 

 
Nowosolski   8 2 1 3 - 3 1 

1. Bytom Odrzański 1 1 - 1 - 1 - 
2. Kolsko - - - - - - - 
3. Kożuchów 1 1 1 1 - 1 1 
4. Miasto Nowa Sól 5 - - - - - - 
5. Gmina Nowa Sól - - - - - - - 
6. Nowe Miasteczko 1 - - 1 - 1 - 
7. Otyń - - - - - - - 
8. Siedlisko - - - - - - - 

Słubicki 7 1 15 4 1 1 2 
1. Cybinka 3 - 9 1 - - - 
2. Górzyca 1 1 2 - - 1 - 
3. Ośno Lubuskie - - - - - - - 
4. Rzepin 2 - 4 2 1 - 2 
5. Słubice 1 9 1 - - - 

 
Strzelecko-drezdenecki 14 13 12 9 4 7 7 

1. Dobiegniew 2 1 2 1 - 1 1 
2. Drezdenko 5 5 4 3 2 2 2 
3. Stare Kurowo 1 1 1 1 - 1 1 
4. Strzelce Kraj. 5 5 4 3 2 2 2 
5. Zwierzyn 1 1 1 1 - 1 1 

Sulęciński 4 3 3 5 1 9 4 
1. Krzeszyce - - - - - - - 
2. Lubniewice 2 2 2 2 - 2 2 
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3. Słońsk 1 - - - - 6 1 
4. Sulęcin 1 1 1 3 1 1 1 
5. Torzym - - - - - - - 

 
Świebodziński 6 6 6 6 6 6 6 

1. Lubrza 1 1 1 1 1 1 1 
2. Łagów 1 1 1 1 1 1 1 
3. Skąpe 1 1 1 1 1 1 1 
4. Szczaniec 1 1 1 1 1 1 1 
5. Świebodzin 1 1 1 1 1 1 1 
6. Zbąszynek 1 1 1 1 1 1 1 

 
Wschowski 4 - 8 2 1 4 - 

1. Sława 1 - 5 - - 2 - 
2. Szlichtyngowa 1 - 1 - - - - 
3. Wschowa 2 - 2 2 1 2 - 

 
Zielonogórski 14 11 19 6 3 15 6 

1. Babimost 1 - 1 - - 1 - 
2. Bojadła 1 1 1 - - 1 1 
3. Czerwieńsk 1 1 1 1 - 2 - 
4. Kargowa 1 - 1 - - 1 - 
5. Nowogród Bobrzański 3 2 3 2 1 1 1 
6. Sulechów 1 4 4 - - 1 - 
7. Świdnica 3 3 3 1 2 2 2 
8. Trzebiechów 1 - 1 - - 2 1 
9. Zabór 1 - 1 - - 1 1 

10. Zielona Góra 1 - 3 2 - 3 - 
 

Żagański 2 2 2 2 2 2 2 
1. Brzeźnica - - - - - - - 
2. Gozdnica - - - - - - - 
3. Iłowa - - - - - - - 
4. Małomice - -  -- - - - 
5. Niegosławice - - - - - - - 
6. Szprotawa - - - - - - - 
7. Wymiarki - - - - - - - 
8. Miasto Żagań 1 1 1 1 1 1 1 
9. Gmina Żagań  1 1 1 1 1 1 1 

Żarski 10 2 9 5 1 5 7 
1. Brody 1 - 1 - - - 1 
2. Jasień 1 - - - - - - 
3. Lipinki Łużyckie - - - - - - - 
4. Lubsko 1 - - - - - - 
5. Łęknica 1 1 1 - - - - 
6. Przewóz 2 - 2 - - - - 
7. Trzebiel 1 - 3 - - - 1 
8. Tuplice 1 - - - - 1 - 
9. Gmina Żary  1 - 1 - - - 1 

10. Miasto Żary 1 1 1 5 1 4 4  

 

ZEI - zespoły ewidencyjno – informacyjne 
ZZb - zespoły zbiórki osób ewakuowanych  
ZZ - zespoły załadowcze na środki transportu  
ZW - zespoły wyładowcze 
ZR - zespoły rozdzielcze 
ZPM - zespoły pomocy medycznej  
ZPL - zespoły pomocy logistycznej, w tym pomocy technicznej 
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Osiąganie gotowości elementów organizacyjnych procesu ewakuacji polega na:  

1) rozwinięciu zespołów ewidencyjno – informacyjnych, załadowczych i zbiórek, w czasie 

wynikającym z kalkulacji zespołu danego szczebla,   

2) skierowaniu do zespołów załadowczych i zbiórek planowanych środków 

transportowych, 

3) wydaniu kart osobom podlegającym ewakuacji, które dotychczas ich nie posiadały. 

 
6. Zestawienie liczbowe ewakuowanej ludności.  

 

 
 

Lp. 

 
 

Jednostka ewakuująca 
ludność 

 
 

Ilość osób do 
ewakuacji 

Ilość ewakuowanej ludności rozmieszczona:  
 

Uwagi w ramach 
własnej gminy 

w ramach 
własnego 
powiatu 

potrzeby 
rozmieszczenia w 

sąsiednim 
powiecie 

1 2 3 4 5 6 7 
POWIAT GORZOWSKI 

1. UG Bogdaniec 3578 3578    
2. UG Deszczno 1449 1449    
3. UG Kłodawa 200 200    
4. UM Kostrzyn 2670 2670    
5. UG Lubiszyn 200 200    
6. UG Santok 850 850    
7. UMiGWitnica 3976 3976    

POWIAT KROŚNIEŃSKI 
1. UG Bobrowice 600 200    
2. UG Bytnica 150 45    
3. UG Dąbie 106 106    
4. UG Gubin 130 10    
5. UM Gubin 669 669    
6. UMiG Krosno Odrz. 1020 261    
7. UG Maszewo 129 129    

POWIAT MIĘDZYRZECKI 
1. UG Bledzew - -    
2. UMiG Międzyrzecz  - -    
3. UG Przytoczna  1 335 1 335    
4. UG Pszczew - -    
5. UMiG Skwierzyna 349 349    
6. UMiG Trzciel - -    

POWIAT NOWOSOLSKI 
1. UMiG Bytom Odrz. 340 340    
2. UG Kolsko - -    
3. UMiG Kożuchów 460 460    
4. UG Nowa Sól 815 815    
5. UM Nowa Sól 6700 2190 4510   
6. UMiG Nowe Miasteczko 640 640    
7. UG Otyń 1256 440 816   
8. UG Siedlisko      

POWIAT SŁUBICKI 
1. UMiG Cybinka 249 249    
2. UG Górzyca 397 397    
3. UMiG Ośno Lub. 250 250    
4. UMiG Rzepin 158 158    
5. UMiG Słubice 16 361 361 15228 772  

POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI 
1. UMiG Dobiegniew 1 410 1 410    
2. UMiG Drezdenko 1 150 1 150    
3. UG Stare Kurowo 1 590 1 590    
4. UMiGStrzelceKraj. 1 515 1 515    
5. UG Zwierzyn 1 188 1 188    
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POWIAT SULĘCIŃSKI 
1. UG Krzeszyce 1 444 1 444    
2. UMiG Lubniewice 370 370    
3. UG Słońsk 1 711 1 711    
4. UMiG Sulęcin 2 285 2 285    
5. UMiG Torzym - -    

POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI 
1. UG Lubrza 400 400    
2. UG Łagów 1153 1153    
3. UG Skąpe 500 500    
4. UG Szczaniec 1100 1100    
5. UMiG Świebodzin 3460 3460    
6. UMiG Zbąszynek 560 560    

POWIAT WSCHOWSKI 
1. UMiG Sława 3342 3342 3342   
2. UMiG Szlichtyngowa 1133 793 1033   
3. UMiG Wschowa 990 990 1270   

POWIAT ZIELONOGÓRSKI 
1. UMiG Babimost 480 480    
2. UG Bojadła 2 385 465 1 920   
3. UMiG Czerwieńsk 2 495 1 565 120 810  
4. UMiG Kargowa - -    
5. UMiG Nowogród Bobrz. 7 760 7760    
6. UMiG Sulechów 1 414 1 414    
7. UG Świdnica 110 110    
8. UG Trzebiechów 1 540 140 1 400   
9. UG Zabór 224 224    

10. UG Zielona Góra 170 170    
POWIAT ŻAGAŃSKI 

1. UG Brzeźnica 260 80    
2. UM Gozdnica 175 75    
3. UMiG Iłowa 566 219    
4. UMiG Małomice 108 23    
5. UG Niegosławice 229 229    
6. UMiG Szprotawa 2241 2241    
7. UG Wymiarki 586 50    
8. UG Żagań 295 208  87  
9. UM Żagań 25860 16400    

POWIAT ŻARSKI 
1. UG Brody 190 190    
2. UMiG Jasień - -    
3. UG Lipinki Łużyckie 330 330    
4. UMiG Lubsko - -    
5. UM Łęknica 107 107    
6. UG Przewóz 100 100    
7. UG Trzebiel 317 317    
8. UG Tuplice 1 220 1 220    
9. UG Żary 875 875    

10. UM Żary - -    
POWIATY GRODZKIE 

1. UM Gorzów Wlkp. 16 020 16 020    
2. UM Zielona Góra 6000 4600  1400  

OGÓŁEM 142 395 102 900 29 639 3 069  
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7. Zestawienie środków transportu do zabezpieczenia procesu ewakuacji (przyjęcia) 
ludności.  

 

Lp. 
Powiat 

(miasto) 

Środki transportowe przewidziane do 
przeprowadzenia ewakuacji  III stopnia Uwagi 

Autobusy  
Samochody 
ciężarowe 

Ciągniki  
z przyczepami 

1. 
UM Gorzów 

Wlkp.  
48 36 - - 

2. 
UM Zielona 

Góra  
157 - - - 

3. Gorzowski  23 32 196 - 
4. Krośnieński  36 31 22  
5. Międzyrzecki  12 3 5 - 
6. Nowosolski  18 24 70 - 
7. Słubicki  21 28 32 - 

8. 
Strzelecko – 
drezdenecki 

17 38 178 - 

9. Sulęciński  5 - - - 
10. Świebodziński  25 20 25 - 
11. Wschowski  26 49 10 - 
12. Zielonogórski  26 53 86 - 
13. Żagański  60 50 60 - 
14. Żarski  13 17 11 - 

RAZEM 
województwo: 

487 381 695 - 

 
8. Sposób powiadamiania ludności o zarządzonej ewakuacji    

Powiadamianie ludności, obsad elementów organizacyjnych ewakuacji  
i właścicieli kwater przyjmujących  ludność o rozpoczęciu ewakuacji organizują właściwi 
szefowie OC według poniższych zasad: 
1) obsady elementów organizacyjnych ewakuacji (przyjęcia): zespoły ds. ewakuacji (przyjęcia), 

zespołu ewidencyjno-informacyjne (ZE-I), zespoły  zbiórki osób ewakuowanych (ZZb), 
zespoły załadowcze na środki transportu (ZZ), zespoły wyładowcze (ZW), zespoły 
rozdzielcze (ZR), zespoły pomocy medycznej (ZPM), zespoły pomocy logistycznej, w tym 
pomocy technicznej (ZPL), powiadamia się ustalonym trybem przy pomocy technicznych 
środków łączności i łączników; 

 
2) ludność podlegająca ewakuacji - przy pomocy lokalnych rozgłośni radiowych  

i telewizyjnych, system sms-owy Alert RCB, aplikacji internetowej RSO, ruchomych środków 
nagłaśniających, obwieszczeń, ulotek, powiadomień jak również przez właściwe 
administracje mieszkań i gospodarzy domów. 
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Możliwości i skuteczność wykorzystania środków do informowania ludności  
 

Rodzaj środka przekazu Możliwość Skuteczność 
Podstawy 

uruchomienia 
Uwagi 

Lokalna rozgłośnia 
radiowa 

jest  
w dzień – duża 
w nocy – mała 

prawo prasowe 
 

Lokalna TV jest  
w dzień – duża 
w nocy – mała 

prawo prasowe 
 

TV kablowa jest  
w dzień – duża 
w nocy – mała 

prawo prasowe 
 

Gazeta jest  duże opóźnienie prawo prasowe  
Mobilne urządzenia 

nagłaśniające 
jest  duża, ograniczony obszar porozumienie 

 

Telefonia stacjonarna jest  
Skuteczna, konieczne 

rozwiązania techniczne 
porozumienie 

 

Telefonia komórkowa SMS jest  
Skuteczne, trudne 

organizacyjnie, ograniczony 
krąg odbiorców 

porozumienie 
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C 
 

A 

A 
B 

C 

B 

Poniżej przedstawiono wzory kart ewakuacji oraz kart ewidencji ewakuowanych osób, grup osób, 
zwierząt i mienia. 

 
Karta ewakuacji 

 Karta ewakuacji Nr ......................................... Karta ewakuacji Nr ......................................... 
Nazwisko................................................................................. Nazwisko.................................................................................. 
Imię, imię ojca........................................................................ Imię, imię ojca........................................................................ 

 PESEL             PESEL            
Adres stałego zamieszkania ................................................ 
.............................................................................................. ..... 
......................................... ......................................................... 
Telefon kontaktowy............................................................... 

Adres stałego zamieszkania.................................................. 
.................................................................................................... 
....................................................................................................  Telefon 
kontaktowy............................................................... 

  

 
Pouczenie: 

 
1. Kartę należy utrzymywać w ciągłej aktualności. Zmian i 

wpisów mogą dokonywać tylko uprawnione organy. 
2. Karta jest ważna tylko z dokumentem tożsamości.  
3. Karta stanowi podstawę otrzymywania przysługujących 

świadczeń. 
 

Karta ewakuacji Nr ......................................... 
Nazwisko................................................................................. 
Imię, imię ojca........................................................................ 
 PESEL            
Adres stałego zamieszkania.................................................. 
................................................................................................. .. 
...................................................................................................  Telefon 
kontaktowy............................................................... 

 

Strona 2 
Adres miejsca zakwaterowania............................................ 
................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 

Adres miejsca zakwaterowania............................................ 
................................................................................................... 
................................................................................................... 

 

Adres miejsca zakwaterowania............................................ 
................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 

Adnotacje: 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany ................................................ w dniu 

............................... odmawiam poddania się procesowi 

ewakuacji.*  
    ....................... 

          (podpis) 

 

Adnotacje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany ................................................ w dniu 

...............20......r. odmawiam poddania się procesowi 

ewakuacji.* 

    ....................... 

          (podpis) 

 
* nie dotyczy w przypadku obowiązków nałożonych na 

obywateli zapisami w ustawie o klęsce żywiołowej (t.j. Dz.U  .z 
2017 r. poz. 1897), stanie wyjątkowym (t.j. Dz.U.z 2017 r.  poz. 

1928) oraz stanie wojennym (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1932). 

 

Organ wydający kartę: pieczęć, podpis, data 

Organ wydający kartę: pieczęć, podpis, data Organ wydający kartę: pieczęć, podpis, data 
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Krta ewidencji osób ewakuowanych 
 

 
 

Lp. 

 
 

Płeć 

 
 

Imię 

 
 
Nazwisko 

 
 

PESEL 

 
 
Nr karty 
ewakuacji 

 
 

Wiek 

 
 

Adres 
(ulica, nr 

domu, 
miejscowość, 

gmina, 
powiat, 

województwo) 

 

 
Rejon 

(ulica, nr domu, 
miejscowość, 
gmina, powiat, 
województwo) 

 

 
 
Telefon 

 
 
Obrażenia 

 
 
Uwagi 

Skąd Dokąd 

  
K/M 

          

  
K/M 

          

  
K/M 

          

  
K/M 

          

  
K/M 

          

  
K/M 

          

  
K/M 

          

  
K/M 

          

  
K/M 
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Karta ewidencji ewakuowanych grup osób 
 
 

 
 
Lp. 

 
Liczba ewakuowanych osób 

 

 
Rejon - miejsce 

(ulica, nr domu, miejscowość, gmina, powiat, 
województwo) 

 
Kontakt 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Dzieci Skąd Dokąd 
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Karta ewidencji ewakuowanych zwierząt 
 
 
 

 
 
Lp. 

 
Zwierzęta  

 
Właściciel (zarządca) 

 
Rejon - miejsce 

(ulica, nr domu, miejscowość, gmina, powiat, 
województwo) 

 
Kontakt 

Rodzaj 
(gatunek) 

Liczba Imię  i 
Nazwisko 

Adres 
zamieszkania 

Numer karty 
ewakuacjii 

Skąd Dokąd 
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Karta ewidencji ewakuowanego mienia 

 
 
 
Lp. 

 
 

Nazwa 

 
Oznaczenie i/lub 

dane 
charakterystyczne 

 
 

Ilość 

 
Właściciel (zarządca) 

 
Rejon - miejsce 

(ulica, nr domu, miejscowość, 
gmina, powiat, województwo) 

 
Kontakt 

Imię  i 
Nazwisko 

Adres 
zamieszkania 

Numer 
karty 

ewakuacji 

Skąd Dokąd 
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8. Inne niezbędne informacje.   
 

Po otrzymaniu informacji o ewakuacji, mieszkańcy podlegający temu procesowi powinni 
przygotować się do opuszczenia rejonu zagrożonego. Powinni zabrać ze sobą niezbędne 
dokumenty, posiadane środki ochrony przed skażeniami, rzeczy osobiste, podręczną apteczkę 
oraz żywność na trzy dni. Bagaż powinien być spakowany w sposób umożliwiający łatwe jego 
przenoszenie. Ogólna waga bagażu nie powinna przekraczać 50 kg na osobę dorosłą. 
Opuszczane mieszkania należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez wyłączenie gazu, prądu, 
wygaszenie pieców, dokładne zamknięcie drzwi i okien itp. Wskazane jest pozostawienie 
osobom zabezpieczającym domy i mieszkania adresów pobytu w planowanych rejonach 
rozmieszczenia po ewakuacji. Po takim przygotowaniu należy udać się do wyznaczonych 
punktów zbiórek i ewidencyjno-informacyjnych. Rodzice (opiekunowie) powinni włożyć 
 do kieszeni dzieci kartkę papieru z informacją nt. imienia i nazwiska dziecka, rodziców oraz 
adresu zamieszkania, tel. kontaktowy, (w miarę możliwości informację nt. grupy krwi).  
Osoby opuszczające rejony zagrożone własnymi środkami transportu udają się bezpośrednio  
do miejsc zakwaterowania. 

Ewakuacja będzie przedsięwzięciem niezmiernie trudnym (zarówno w sferze 
planistycznej jak też w praktycznym jej przeprowadzeniu), lecz w określonej sytuacji 
koniecznym, a nawet jedynym. Oznaczać bowiem może jedyną szansę na uratowanie życia.  
Przy realizacji tego procesu należy stosować zasadę dobrowolności z uwzględnieniem 
obowiązków nałożonych na obywateli zapisami w ustawach: o klęsce żywiołowej (t.j. Dz.U. 2017 
r. poz. 1897), o stanie wyjątkowym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1928.) oraz o stanie wojennym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1932). To obywatel decyduje czy chce poddać się procesowi ewakuacji czy 
też nie. Właściwą decyzję podejmie tylko wtedy, gdy będzie przeszkolony i będzie posiadał 
niezbędne informacje dotyczące np. rodzaju i stopnia zagrożenia, ewentualnych skutków, 
sposobu zachowania się, itp. Dlatego też służby ratownicze powinny brać ten aspekt pod uwagę, 
ponieważ nie wolno takich ludzi pozostawić bez jakiejkolwiek opieki. Żaden przepis 
nakazujący ewakuację, nie spowoduje, że ludzie przestaną ryzykować życiem, gdy 
zagrożone jest ich mienie, a lokalnej władzy nie zwolni z obowiązku troski o takiego 
obywatela. 

Uznaje się, że ewakuacja jest zakończona, gdy cała ewakuowana ludność została 
zakwaterowana w planowanych rejonach rozmieszczenia.  

Przedsięwzięcia dotyczące ochrony zabytków, ujmowane są w oddzielnie 
opracowywanych planach ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(tj. Dz.U. 2020 r. poz. 282, 782, 1378). Egzemplarz przedmiotowego planu jest załącznikiem do 
planu obrony cywilnej.   
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VI 

ORGANIZACJA RATOWNICTWA, OPIEKI MEDYCZNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ 
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 

 
Organizacja ratownictwa medycznego i opieki medycznej. 

Zadania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie Województwa 
Lubuskiego są realizowane przez: 
11 zespoły specjalistyczne i 43 zespołów podstawowych oraz 8 Szpitalnych Oddziałów 
Ratunkowych:  

 jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, 

 jednostki współpracujące z systemem, 
 centrum urazowe. 
Koordynację działań zapewnia stanowisko Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa 

Medycznego funkcjonujące w WBiZK LUW. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego 
pozyskuje niezbędne dane od poszczególnych dysponentów 2 razy na dobę . Szczegółowe 
regulacje dotyczące współpracy i przekazywania informacji do systemu InfoMed, przygotowania 
szpitali na wypadek zdarzeń masowych i organizacji działań w przypadku zdarzenia masowego 
opisane są w Zarządzeniu Wojewody Lubuskiego nr 236 z dnia 22 października 2018 r.  
„W sprawie zasad i zakresu współpracy Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego 
 z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostkami 
współpracującymi” stanowiącego załącznik do Planu. 
Do zadań Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego należą również: 

 bieżące monitorowanie zdarzeń, których skutki mogą powodować stan nagłego 
zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, 

 współpraca z dyspozytorami medycznymi, jednostkami systemu, jednostkami 
organizacyjnymi szpitali wyspecjalizowanych w udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
niezbędnych dla ratownictwa medycznego i jednostkami współpracującymi, 

 współpraca z wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego z innych 
województw w zakresie wykorzystania jednostek systemu i jednostek 
współpracujących z systemem, 

 nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych, 
 koordynacja pracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających 

użycia jednostek systemu spoza obszaru działania jednego dysponenta jednostki, 
 wydanie dyspozytorowi medycznemu polecenia zadysponowania zespołu poza obszar 

działania dysponenta jednostki na wniosek innego dyspozytora w przypadku 
konieczności użycia jednostek systemu poza obszarem działania danego dysponenta, 

 udzielanie dyspozytorom medycznym i kierującym akcją prowadzenia medycznych 
działań ratunkowych niezbędnych informacji, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną 
w zakresie podejmowania medycznych czynności ratunkowych. 

Pełny zakres obowiązków Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego 
reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 
1655). 
Współpraca z jednostkami Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego województw 
sąsiednich i Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Medycznego (WKRM) odbywa 
się wg następujących zasad: 

 Dyspozytor medyczny właściwy dla miejsca zdarzenia powiadamia WKRM  
o konieczności użycia jednostek systemu PRM spoza swojego obszaru działania,  

 WKRM występuje do WKRM z sąsiedniego województwa z określeniem potrzeb  
w zakresie jednostek systemu PRM (Zespoły Ratownictwa Medycznego i Szpitalne 
Oddziały Ratunkowe) 
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 WKRM przekazuje do występującego WKRM informacje o dostępnych zasobach,  
oraz ustala dyspozytora medycznego ze swojego obszaru działania, który będzie 
współpracował z dyspozytorem medycznym właściwym dla miejsca zdarzenia, 

 właściwi dyspozytorzy medyczni nawiązują łączność pomiędzy sobą, współpraca 
pomiędzy nimi jest koordynowana przez WKRM; 

 kierującego akcją medycznych czynności ratunkowych wyznacza Dyspozytor właściwy 
ze względu na miejsce zdarzenia; 

 WKRM koordynuje działanie dysponentów jednostek systemu oraz dyspozytorów 
medycznych, którzy biorą udział w działaniach ratunkowych; 

Współdziałanie odbywa się na podstawie podpisanych porozumień o współpracy pomiędzy 
Wojewodami. 
 

Kompetencje i zadania dyspozytorów medycznych oraz Wojewódzkiego Koordynatora 
Ratownictwa Medycznego określają obowiązujące zapisy ustawy z dnia 8 września o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882 ze zm.). Na obszarze 
województwa lubuskiego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego są dysponowane z 

wykorzystaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
W celu zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego a 
stanowiskami dyspozytorów medycznych, dysponent zespołów ratownictwa medycznego 
realizujący świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne na obszarze danego rejonu 
operacyjnego, zapewnia: 

1) warunki i środki techniczne umożliwiające przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem 
systemu SWD PRM, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla tego systemu; 
2) środki łączności radiowej oraz telefony GSM, umożliwiające komunikację zespołów 
ratownictwa medycznego ze stanowiskami dyspozytorów medycznych zlokalizowanych 
w dyspozytorni medycznej obsługującej zgłoszenia z rejonu operacyjnego, w którym 
działa dysponent. 
 
Decyzją Ministra Zdrowia operatorem sieci radiowej jest Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe. Łączność radiowa realizowana jest poprzez dotychczas przydzielone częstotliwości 
oraz posiadany sprzęt łączności. Elementami systemów łączności radiotelefonicznej są: 
 - radiotelefony bazowe (w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz niektórych 
szpitalach, u dyspozytorów medycznych, wojewódzkich koordynatorów ratownictwa 
medycznego, w bazach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego), 

- radiotelefony mobilne (zespoły ratownictwa medycznego). 
 
W związku z rozległym obszarem działania systemu radiowego oraz dużą ilością stacji 
retransmitujących, obszar działania został podzielony na 4 Strefy (Site): 

1 Site - rejony: kostrzyński, gorzowski, strzelecko-drezdenecki. 
2 Site - rejony – słubicki, sulęciński, międzyrzecki, świebodziński. 
3 Site - rejony – zielonogórski, sulechowski, nowosolski, wschowski. 
4 Site - rejony – krośnieński, żarski, żagański. 

 
Na stanowisku pracy Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego 

funkcjonuje system Informatyczny InfoMed (producent: Archipelag.NET Sp. z o.o.  
ul. 10 lutego /310 81-364 Gdynia) służący do monitorowania potencjału terapeutycznego 
lubuskich jednostek ochrony zdrowia.  

System InfoMed jest zintegrowanym środowiskiem, umożliwiającym szybką wymianę 
informacji pomiędzy jednostkami medycznymi a wojewódzkim koordynatorem ratownictwa 
medycznego. Dane przekazywane są w formie zestawień przez upoważnione osoby poprzez Internet 
i dotyczą ilości dostępnych miejsc w poszczególnych oddziałach szpitalnych, jak również dostępnych 
w rejonie karetek, a także zdarzeń dobowych. 
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System InfoMed ma na celu ułatwienie i przyśpieszenie przesyłu informacji wojewódzkiemu 
koordynatorowi przez poszczególne jednostki medyczne. Wojewódzki koordynator ma możliwość 
odczytywania danych dostarczonych w formie ujednoliconego, tabelarycznego zestawienia  
lub przestrzennej kompozycji mapowej, wyświetlanej na ekranie monitora, z dodatkową 
możliwością wydruku. 

Dodatkową zaletą systemu jest pełna integralność z bazami danych (MS SQL, Oracle, IBM 
DB2) i z systemem Geograficznych Systemów Informatycznych. Wojewódzki koordynator posiada 
dostęp do aplikacji umożliwiającej przyśpieszenie wnioskowania poprzez wyświetlenie danych 
przestrzennie za pomocą mapy określającej lokalizację obiektów medycznych wraz z informacjami  
o stanie na określoną jednostkę czasową (dzień, godzina), a także przygotowywania kompletnych 
raportów z tymi informacjami gotowych do druku. 

W części graficznej przechowywane są dane dotyczące stanu i lokalizacji ratownictwa 
medycznego w województwie oraz informacje dodatkowe (tj. podział administracyjny, lokalizacja 
miejscowości, drogi). Część graficzna umożliwia prezentację podstawowych warstw tematycznych 
wraz z danymi opisowymi. Oprócz wbudowanych warstw tematycznych możliwe jest dołączenie 
innych dowolnych warstw według wskazań użytkownika. Wygląd i prezentacja symboli  
oraz kolorów warstw jest w pełni konfigurowalna. 

System InfoMed składa się z dwóch modułów: 

 System wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Jest to aplikacja obsługiwana 
przez przeglądarkę internetową, umożliwiająca uprawnionym osobom dokonać wpisów 
uaktualniających do zestawienia meldunkowego, informującego o stanie miejsc w poszczególnych 
oddziałach szpitalnych, dostępnej aparatury, jak i dostępności karetek oraz zdarzeń dobowych. 

System informacji geo-medycznej InfoMed. Aplikacja umożliwiająca wizualizację przestrzenną 
jednostek obsługi medycznej oraz ich aktualny stan przedstawiany na mapie, wynikający  
z dostarczanych drogą internetową meldunków. Aplikacja wyposażona jest w narzędzia dzięki 
którym bardzo szybko można zlokalizować i analizować daną jednostkę medyczną, oraz określić 
 jej położenie względem wybranego miejsca w województwie. 
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Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Baza Hems Zielona Góra 

kierownik 509 142 178 

Baza Hems Gorzów Wlkp. 

kierownik 785 662 310 

8 Szpitalnych Oddziałów 

Ratunkowych 

Dyspozytorzy PRM 

999  
 

POLICJA 997 

PSP 998 

Zespoły Ratownictwa Medycznego 

Łączność stacjonarna, 

komórkowa oraz   

radiotelefoniczna 

Komenda Wojewódzka PSP 

oficer dyżurny – 095 733 83 00  

Komenda Wojewódzka Policji 

oficer dyżurny – 47 791 11 11 

 

Wojewódzki  Koordynator Ratownictwa 

Medycznego działający w Wydziale Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego 

95 785 13 41  

OPERATORZY NUMERU 

ALARMOWEGO 

112 

STRUKTURA SYSTEMU POWIADAMIANIA 
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Schemat ewakuacji poszkodowanych siłami i środkami jednostek KSRG w przypadku 

niewystarczającego  potencjału podmiotów Ratownictwa Medycznego.

 

Wojewódzki Koordynator 

Ratownictwa Medycznego w 

WBiZK LUW 

ZDARZENIE 

(zagrożenie życia) 

KDR na miejscu 

zdarzenia 

Brak wystarczających 

sił Ratownictwa 

Medycznego  

w dyspozycji 

Dysponowanie 

Zespołów 

Ratownictwa 

Medycznego 

Przekazanie informacji do 

Miejskiego/Powiatowego 

Stanowiska Kierowania PSP 

P
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Miejskie/Powiatowe 

Stanowisko 

Kierowania 

(998) 

zadysponowanie 

pojazdu 

pożarniczego/specjalis

tycznego w 

dyspozycji: PSP lub 

OSP w KSRG 

Przekazanie informacji do 

Wojewódzkiego Stanowiska 

Kierowania PSP 

Przekazanie 

informacji o 

zgłoszeniu, 

ustalenie 

miejsca 

ewakuacji 

 

Przekazanie 

informacji  

o zgłoszeniu 

Dyspozytor Pogotowia 

Ratunkowego 

(999) 
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Organizacja pomocy społecznej. 
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 ro pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1876), pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomocy 

społecznej udziela się uprawnionym osobom, między innymi z powodu zdarzenia losowego 

i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

Model pomocy społecznej w Polsce oparty jest więc przede wszystkim  

na świadczeniu usług, pomocy i poradnictwie specjalistycznym, pracy socjalnej.  

Pomoc społeczna polega na udzielaniu pomocy poszkodowanym w dwóch formach: 

1) świadczeń pieniężnych: 
 zasiłek stały/okresowy, 
 zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,  
 zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,  
 pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, 
 świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków z wiązanych z nauką języka 

polskiego dla cudzoziemców (…), 
 wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. 

2) świadczeń niepieniężnych: 
 praca socjalna, 
 bilet kredytowany, 
 składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
 składki na ubezpieczenia społeczne, 
 pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się, 
 sprawienie pogrzebu, 
 poradnictwo specjalistyczne, 
 interwencja kryzysowa, 
 schronienie,  
 posiłek, 
 niezbędne ubranie, 
 usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia  

oraz w rodzinnych domach pomocy, 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, oraz w ośrodkach wsparcia , 

 mieszkanie chronione, 

 pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 

 pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu 

chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie 

rzeczowej dla osób usamodzielnianych, 

 

Pomoc społeczną organizują: 

- wojewoda (przy pomocy Wydziału Polityki Społecznej), 

- starostowie, 

- prezydenci, 

- burmistrzowie 

- wójtowie, 

- marszałek. 
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System pomocy społecznej w Województwie Lubuskim opiera się na: 

 Ośrodkach Pomocy Społecznej, Centrach Usług Społecznych w gminie,  

 Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w powiatach, 

 Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w województwie,  

 różnego rodzaju ośrodkach wsparcia (lokalnych i ponadgminnych), domach pomocy 

społecznej,   

 system dodatkowo wspierany jest przez działające w obszarze pomocy społecznej 

organizacje pozarządowe 

 . 

Realizacją zadań zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zajmuje się wykwalifikowana kadra 

zatrudniona w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym pracownicy socjalni oraz 

specjaliści pedagodzy, psycholodzy.  

W województwie lubuskim funkcjonują 81 Ośrodki Pomocy Społecznej oraz 1 Centrum 

Usług Społecznych. Mają one na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Na terenie województwa funkcjonują 34 Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, dysponujące 994 miejscami. 

Aktualnie na terenie województwa lubuskiego funkcjonują 23 domy pomocy społecznej 

o zasięgu ponadlokalnym o ogólnej liczbie miejsc  2337.  

 

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 

 

Jedną z form pomocy społecznej jest wsparcie specjalistyczne (w tym psychologiczne, które 

jest zadaniem własnym powiatu).  

W Województwie Lubuskim funkcjonuje siedem Ośrodków Interwencji Kryzysowej:  

w Gorzowie Wlkp., Kamieniu Wielkim, Gubinie, Międzyrzeczu, Sulęcinie, Zielonej Górze  

i w Żarach (ten ostatni bez miejsc całodobowych). Ośrodki Interwencji Kryzysowej zajmują się 

świadczeniem usług specjalistycznych, poradnictwa osobom doświadczającym kryzysu 

spowodowanym sytuacjami życiowymi, klęskami żywiołowymi itp.  

Pomoc psychologiczna realizowana jest także w ramach poradnictwa specjalistycznego, 

świadczonego przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz organizacje pozarządowe.  

Główne zadania pomocy psychologicznej osobom/rodzinom w sytuacjach kryzysowych: 

 przywrócenie ofiarom równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia 

sobie, 

 zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej, 

 obniżenie lub wyeliminowanie kosztów społecznych i finansowych, wynikających 

z zaburzonych reakcji i zachowań ofiar. 
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ORGANIZACJA WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej sankcjonuje szeroko rozumiane 

wsparcie rodzinom, w których wychowują się dzieci lub rodzinom, które starają się  

o przywrócenie praw do wychowywania dzieci. Ustawa tez określa sposób funkcjonowania 

instytucji pieczy zastępczej (m.in. rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

ośrodków adopcyjnych. 

 

System ten w woj. lubuskim opiera się na: 

 Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, 

 Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, 

 Ośrodkach Pomocy Społecznej, 

 placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  

 placówkach wsparcia dziennego, 

 rodzinnych domach dziecka, 

 rodzinach zastępczych, 

 ośrodkach adopcyjnych. 

 

Na terenie Województwa Lubuskiego aktualnie funkcjonują 34 placówki opiekuńczo-

wychowawcze. Oprócz tego na terenie województwa istnieje znacząca liczba placówek wsparcia 

dziennego – 75. W granicach województwa działają również 3 ośrodki adopcyjne, w tym jeden 

niepubliczny (Żary). Natomiast rodzin zastępczych jest 1358, w tym 13 rodzinnych domów 

dziecka. 

 

 

ORGANIZACJA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie powstał system, 

który na poziomie województwa tworzą jednostki samorządu terytorialnego wszystkich 

szczebli. Na poziomie gmin zadania związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku realizują 

ośrodki pomocy społecznej, które odpowiadają również za obsługę organizacyjną i techniczną 

zespołów interdyscyplinarnych obowiązkowo funkcjonujących w każdej gminie; w części gmin 

funkcjonują ponadto punkty konsultacyjne. Na poziomie powiatów zadania związane  

z przeciwdziałaniem przemocy realizują powiatowe centra pomocy rodzinie. Dodatkowo 

wszystkie powiaty otrzymują z budżetu państwa, za pośrednictwem wojewody, środki  

na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz programów terapeutyczno-

psychologicznych dla sprawców przemocy w rodzinie, zaś Miasto Gorzów Wlkp. jako jedyne  

w województwie realizuje zadanie zlecone, finansowane z budżetu państwa – utworzyło  

i prowadzi specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie. Na poziomie województwa za realizację działań związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy domowej odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej; samorząd 

województwa otrzymuje ponadto z budżetu państwa środki na przeprowadzanie szkoleń z tego 

obszaru. Samorządy wszystkich szczebli są zobowiązane do opracowania i realizacji 

dokumentów strategicznych – powiatowych/gminnych programów przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz wojewódzkiego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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NADZÓR/KONTROLA WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Najistotniejszym zadaniem wojewody w zakresie pomocy społecznej jest sprawowanie 

nadzoru i kontroli nad jakością działań i standardem usług świadczonych przez jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej oraz zgodnością zatrudnienia pracowników tych jednostek   

z wymaganymi kwalifikacjami. 

Wojewoda sprawuje nadzór i kontrolę nad zadaniami samorządowymi. Szeroko rozumiane 

działania nadzorczo-kontrolne służą wskazywaniu kierunków pożądanych zmian w działalności 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Zmiany dotyczą zarówno funkcjonowania 

jednostek, jakości świadczonych usług jak i zmiany świadomości pracowników i osób  

je prowadzących. Nadzór ze strony Wojewody Lubuskiego dotyczy aktualnie blisko 300 

jednostek funkcjonujących w systemie pomocy społecznej w Województwie Lubuskim. 

Systematycznie dokonuje się rejestracji nowych placówek, w tym, jako nowe zadanie nadzorcze 

wojewody - placówek zapewniających tymczasowe schronienie m.in. noclegowni i schronisk  

dla osób bezdomnych.  

Ponadto Wojewoda kontroluje jakość usług wykonywanych przez podmioty niepubliczne  

na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej.  

 Wojewoda posiada takie same uprawnienia nadzorczo – kontrolne w przypadku 

podmiotów realizujących zadania z przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W przypadku jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

łącznie jednostek nad którymi wojewoda sprawuje kontrolę jest 208. Dodatkowo wojewoda 

wspiera działania powiatu i gminy współfinansując zatrudnienie koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej i asystentów rodziny. Powiaty odpowiedzialne są za organizowanie pieczy 

zastępczej, natomiast gminy za wsparcie i pomoc rodzinie.  
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VII 
ORGANIZACJA OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA DANEGO 

OBSZARU 
 
Organizacja ochrony przed zagrożeniami chemicznymi. 

 
Transport i obrót materiałami niebezpiecznymi. 

Na terenie Województwa Lubuskiego prowadzony jest transport drogowy i kolejowy 
towarów niebezpiecznych. Pojazdy samochodowe, cysterny kolejowe przewożące substancje 
niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi cyframi 
określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, 
umieszczonymi z tyłu i z przodu pojazdu (na bocznych płaszczyznach cysterny).  
Transport kołowy towarów niebezpiecznych  
Układ komunikacyjny województwa lubuskiego tworzą ciągi drogowe kategorii krajowej, 
wojewódzkiej i lokalnej, m.in. trasy tranzytowe, które łączą Moskwę z Berlinem – to jest 
Autostrada A2 i kraje skandynawskie z Adriatykiem - droga S3. Są one najczęściej 
wykorzystywane do przewozu materiałów niebezpiecznych. Największa częstotliwość 
przewozów materiałów występuje na drogach międzyregionalnych na trasie: 
- Szczecin – Gorzów Wlkp. - Zielona Góra – Wrocław, 
- Świecko – Gorzów Wlkp. – Gdańsk, 
- Świecko – Świebodzin – Zielona Góra – Legnica, 
- Świecko – Torzym - Wrocław. 

Transport odbywa się również drogami krajowymi, wojewódzkimi  i lokalnymi. 
Wykorzystywane są one przede wszystkim do przewozu materiałów niebezpiecznych w celu 
zaopatrzenia lokalnych stacji jak i zakładów pracy. Stwarza to duże zagrożenie dla ludzi, 
środowiska w przypadku np. rozszczelnienia cysterny czy tez wycieku paliwa. Przygraniczne 
położenie województwa lubuskiego powoduje, że przez jego obszar przewożone są duże ilości 
materiałów niebezpiecznych różnych klas niebezpieczeństwa. Dominującymi są jednak 
materiały klasy drugiej i trzeciej tj. gazy i materiały ciekłe zapalne ( np.. benzyna, olej napędowy, 
propan-butan). Stanowią one łącznie 60 % przejeżdżających transportów.  
Transport kolejowy towarów niebezpiecznych 
Przez teren Województwa Lubuskiego przechodzą główne linie kolejowe takie jak:  
Nadodrzańska Magistrala Węglowa łącząca Śląsk z portami szczecińskimi oraz linia Warszawa, 
Poznań, Berlin, na których funkcjonują węzły kolejowe: Czerwieńsk, Rzepin, Zbąszynek i Żagań. 
Najczęściej wykorzystywanymi szlakami kolejowymi służącymi do przewozu materiałów 
niebezpiecznych są: 
Wrocław - Nowa Sól - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin,  
Zasieki - Żary – Żagań - Małomice, 
Kostrzyn - Gorzów Wlkp. - Krzyż - Poznań,  
Poznań - Krzyż - Szczecin.  
Przewozi się nimi głównie materiały klasy drugiej i trzeciej, tj.. gazy i materiały ciekłe zapalne 
(np. benzyna, olej napędowy, propan-butan). 
Materiały promieniotwórcze są przewożone przeważnie koleją lub drogą morską (są w tym celu 
odpowiednio zabezpieczone). 
Nad bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych nadzór sprawuje: 

1. W transporcie drogowym -  ustanowiony w przedsiębiorstwie dyplomowany Doradca ds. 

bezpieczeństwa, odpowiedzialny za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów  

z wymogami umowy ADR oraz sporządzanie raportów przypadkowych i z rocznej 

działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych,  

2. W transporcie kolejowym – prezes Urzędu Transportu Kolejowego. 

Kontrole oraz egzekwowanie przepisów prawa transportu i obrotu materiałów niebezpiecznych 
prowadzą  organy: 

1. Policji,  
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2. Państwowej Straży Pożarnej, 

3. Inspekcji Transportu Drogowego, 

4. Państwowej Inspekcji Pracy. 

 
Wojewoda Lubuski poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  

w Gorzowie Wlkp. prowadzi monitoring przewozu towarów niebezpiecznych na podstawie 
danych otrzymanych z Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie Ekspozytura 
Zarządzania Ruchem Kolejowym w Szczecinie. Meldunki dotyczą m.in.: rodzaju przewożonego 
towaru niebezpiecznego, datę, godzinę czy też trasę przewozu. 

Na podstawie powyższych danych na terenie województwa lubuskiego średnio rocznie 
prowadzony jest przewóz do 695 składów kolejowych z substancjami niebezpiecznymi oraz  
wg stanu na dzień 31 grudzień 2017 r.  
 

Skażenia chemiczne – awarie obiektów przemysłowych. 
Skażenie jest to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w szczególności gruntu, wody, 
powietrza, powierzchni ciała ludzi lub zwierząt, toksycznymi środkami chemicznymi, 
materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi, niezależnie od ich 
rodzaju i czasu oddziaływania tego zanieczyszczenia. 
Awarie przemysłowe, związane z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w instalacjach 
produkcyjnych oraz obiektach magazynowych, mogą powodować bezpośrednio skażenie 
środowiska, wody, powietrza, wyzwolić eksplozje w obiekcie lub pożar. 
Zakłady pracy 

Zestawienie Toksycznych Środków Przemysłowych (TŚP) i substancji niebezpiecznych 
występujących w zakładach pracy na terenie Województwa Lubuskiego opracowuje się zgodnie 
z Wytycznymi Wojewody Lubuskiego do Działania w Zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania 
Kryzysowego. 

Na dzień 30 listopada 2020 r. zewidencjonowano 54 zakłady wykorzystujących w procesach 
technologicznych toksyczne środki przemysłowe (TŚP), które stwarzają zagrożenie wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej. 

W zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się  
w zakładach ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 lipca 2001 r. wyróżnia dwie grupy 
zakładów mogących być przyczyną poważnych awarii przemysłowych - „ZZR -zakłady 
o zwiększonym ryzyku” i „ZDR - zakłady o dużym ryzyku”. 

Na terenie Województwa Lubuskiego do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku zalicza 
się aktualnie 10 podmiotów (w tym 8 ZDR i 2 ZZR). Zakłady dużego ryzyka znajdują się 
 w Gorzowie Wielkopolskim, Lubiatowie (pow. strzelecko-drezdenecki), Nowej Niedrzewicy 
(pow. międzyrzecki), Cigacicach (pow. zielonogórski), Wierzbnie (pow. międzyrzecki), Krośnie 
Odrzańskim (pow. krośnieński), Żary (pow. żarski), Mirostowice Dolne (pow. żagański) 
natomiast zakłady zwiększonego ryzyka w Nowej Soli i Żaganiu. 

Kwalifikację zakładu do jednej z dwu kategorii dokonuje się na podstawie Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się  
w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu  
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 
Rurociągi i gazociągi 

Przez teren województwa lubuskiego przebiega trasa rurociągu „Przyjaźń” oraz gazociągu 
„Jamał”. Całkowita długość gazociągu Jamał - Europa Zachodnia wynosi 4 tys. km. Nitka biegnąca 
przez terytorium Polski ma długość około 680 km. Natomiast rurociąg "Przyjaźń" biegnie 
 od granicy z Białorusią, poprzez Polskę (Bazę Magazynową pod Płockiem) do Niemiec. Dobrze 
rozwinięta jest sieć gazociągów lokalnych i tranzytowych. Rurociągi i ich infrastruktura 
techniczna stanowią potencjalne źródło wycieków, rozszczelnień i wybuchów. Dodatkowe 
zagrożenie stanowi fakt, iż przebiegają one większości przez tereny leśne, co w przypadku 
powstania awarii może bardzo utrudniać prowadzenie działań.  
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Należy ująć również nowo otwartą  kopalnię ropy i gazu Lubiatów oraz budowany gazociąg 
wysokiego ciśnienia Świnoujście – Lwówek. 
 

Skażenia radiacyjne. 
Elektrownie jądrowe w pobliżu Polski. 

Polska, nie posiada elektrowni jądrowych, jednak ma w sąsiedztwie, w odległości ok. 310 km 
od swych granic, 8 pracujących obiektów jądrowych (21 bloków – reaktorów energetycznych)  
o mocy elektrycznej ok 13,6 GWe. Obecnie w 30 krajach działa 454 reaktorów jądrowych o mocy 
400,3 tys. MWe. Wytwarzają one ok. 16 proc. Światowej energii elektrycznej. Energetyka 
jądrowa stwarza zagrożenie. Społeczeństwo najbardziej obawia się awarii reaktora, co zostało 
jeszcze bardziej spotęgowane po katastrofie w Czarnobylu w 1986 r. oraz w Fukushimie w 2011 
r. Jedynym działającym od 1995 reaktorem jądrowym w Polsce jest badawczy reaktor Maria, 
zarządzany obecnie przez Instytut Energii Atomowej w Świerku (wykorzystywany jest do 
napromieniowania materiałów tarczowych służących do produkcji preparatów 
promieniotwórczych, do badan fizycznych). Maria ma moc cieplną 30 MW (megawatów).  
 
Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. 

Zadaniem stacji pomiarowych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, 
jak również wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych. 
 
Są to następujące stacje:   

 23 stacji automatycznych PMS należących do PAA, które wykonują ciągłe pomiary 

mocy dawki promieniowania gamma oraz widma promieniowania gamma 

powodowanego skażeniem powietrza i powierzchni ziemi, intensywności opadów 

atmosferycznych oraz temperatury otoczenia (Dane pomiarowe ze stacji PMS 

przekazywane są do systemów międzynarodowych UE (system EURDEP) i Rady Państw 

Morza Bałtyckiego), 

 12 stacji typu ASS-500 – należących do PAA, wykonują ciągłe zbieranie aerozoli 

atmosferycznych na filtrze i spektrometryczne, umożliwiający wykrycie w ciągu 1 godz. 

stężenia izotopów Cs-137 i I-131 w powietrzu odpowiednio powyżej określonej granicy,  

 9 stacji IMiGW, które wykonują: ciągły pomiar mocy dawki promieniowania gamma 

 i aktywności całkowitej alfa i beta aerozoli atmosferycznych; pomiar aktywności 

całkowitej beta i zawartości Cs-137 w próbach tygodniowych i miesięcznych opadu 

całkowitego, 

 13 stacji pomiarowych Ministerstwa Obrony Narodowej, zlokalizowanych 

 na terenach jednostek wojskowych, które wykonują ciągłe pomiary mocy dawki 

promieniowania gamma rejestrowane automatycznie w Centralnym Ośrodku Analizy 

Skażeń (COAS). Wykaz SAPOS-ów zawierają Wytyczne Szefa OPBMR z dnia 5 maja 2010 

r. w sprawie funkcjonowania Sytemu Wykrywania Skażeń w SZ RP w 2011 r.  
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Organizacja dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek jodowych na terenie 

Województwa Lubuskiego. 
 
„Wojewódzki Plan Dystrybucji Preparatów Jodowych” został wprowadzony do użytku 
zarządzeniem Nr 230 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie dystrybucji 
preparatów jodowych w formie tabletek jodowych w ramach działań interwencyjnych w 
przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Województwa Lubuskiego. 
 
Podanie preparatów ze stabilnym jodem w formie tabletek jodowych jest jednym  
z działań interwencyjnych wymienionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo 
Atomowe.  
 
Działania interwencyjne będą wprowadzone w przypadku zdarzenia radiacyjnego, 
następstwem którego będzie przekroczenie poziomów interwencyjnych (zawartości substancji 
promieniotwórczych) w powietrzu, żywności, wodzie i środkach żywienia zwierząt. 
 
Podanie preparatu stabilnego jodu w formie tabletek jodowych, podejmowane jest  
w celu ochrony tarczycy, w przypadku prognozowanego lub stwierdzonego przekroczenia progu 
poziomu interwencyjnego radioaktywnego izotopu jodu I-131 w atmosferze. 
 
W celu profilaktycznego zabezpieczenia mieszkańców Województwa Lubuskiego preparaty 
jodowe w formie tabletek jodowych są zdeponowane w aptece Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 
 
 
 
 
Dystrybucją preparatów jodowych kieruje:  

1) wojewoda właściwy dla miejsca zdarzenia radiacyjnego - w przypadku zdarzenia 
radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim;  

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji - w przypadku zdarzenia 
radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym. 

 
W zakresie dystrybucji preparatów jodowych i innych działań interwencyjnych (ewakuacja, 

nakaz pozostawania w pomieszczeniach zamkniętych, zakaz lub ograniczenia w spożywaniu 
skażonej żywności i wody) wojewodzie są podporządkowane organy i jednostki organizacyjne 
administracji rządowej i samorządu województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego 
dyspozycji i skierowane do wykonywania tych działań.  
 
„Wojewódzki Plan Dystrybucji Preparatów Jodowych” zawiera następujące dane: 

 tabelę z wykazem aptek wytypowanych do przyjęcia i rozdysponowania tabletek 
jodowych (odpowiedzialny za wytypowanie i przesłanie danych Wojewodzie  
jest Starosta); 

 tabelę z wykazem wytypowanych punktów wydawania tabletek jodowych 
(odpowiedzialni za wytypowanie są: Prezydent, Burmistrz, Wójt, natomiast  
za przesłanie danych do Wojewody odpowiedzialny jest Starosta); 

 tabelę z wykazem ludności z podziałem na grupy ryzyka (dane Wojewodzie przesyła 
Starosta/Prezydent Miasta); 

 tabelę z wykazem ludności z podziałem na grupy ryzyka oraz ilością potrzebnych 
tabletek jodowych (na podstawie zgromadzonych danych opracowuje pracownik 
WCZK); 

UWAGA: 
„Preparaty jodowe – tabletki jodowe, mogą być stosowane jedynie w ściśle określonych 

okolicznościach grożących utratą zdrowia lub życia” 
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Instytucjami odpowiedzialnymi za dostarczenie tabletek jodowych do 12 Starostw 
Powiatowych i 2 Urzędów Miast są: 

- Komendant Wojewódzki Policji; 
- Komendant Wojewódzki PSP; 
- Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starostwo  
Powiatowe/ 

Urząd Miasta 

Trasy przewozu tabletek jodowych do 12 Starostw Powiatowych i 2 Urzędów Miast. 
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Za wydawanie dla ludności tabletek na terenie powiatu odpowiada Starosta, a na terenie 
miasta Gorzów Wlkp. i Zielona Góra Prezydent Miasta. 
 
Do podstawowych zadań Starostów i Prezydentów Miast należy: 

1. Ustalenie liczby ludności z podziałem na grupy ryzyka; 
2. Wytypowanie apteki do przyjęcia i rozdysponowania tabletek jodowych; 
3. Zorganizowanie transportu tabletek jodowych z siedziby starostwa/miasta  

do wytypowanej apteki a następnie do punktów ich wydawania; 
4. Wyznaczenie fachowej obsługi zabezpieczającej realizację zadań w ww. punktach  

nr 2 i 3. 
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VIII 
WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW I POROZUMIEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ 

ZAWARTYCH W PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  
 
Wykaz porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą Lubuskim a: 

Lp. Pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a: Data zawarcia Uwagi 

1 
Komenda Wojewódzka Policji 

w Gorzowie Wlkp. 
28 lutego 2005r. Porozumienie 

2 
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia 

w Zielonej Górze 
05 września 2005r. Porozumienie 

3 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie 
25 marca 2006r. Uzgodnienie 

4 
Lubuski Komendant Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorzowie Wlkp. 

28 grudnia 2006r. Porozumienie 

 
5 

Wojewodą Wielkopolskim 02 lipca 2007r. Porozumienie 

6 
Telewizja Polska S.A. Oddział 

w Gorzowie Wlkp. 
10 kwietnia 2008r. Porozumienie 

 
7 

Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny w Gorzowie Wlkp. 

23 kwietnia 2008r. Umowa Użyczenia 

 
8 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Poznaniu 

30 kwietnia 2008r. Porozumienie 

 
9 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Poznaniu 

30 kwietnia 2008r. Porozumienie 

 
10 

Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

30 kwietnia 2008r. Porozumienie 

 
11 

Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie 30 kwietnia 2008r. Porozumienie 

 
12 

Dyrektorem Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

30 kwietnia 2008r. Porozumienie 

 
13 

Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 

w Zielonej Górze 
30 kwietnia 2008r. Porozumienie 

 
14 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Zielonej Górze 

30 kwietnia 2008r. Porozumienie 

 
15 

Komendant Lubuskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Krośnie Odrzańskim, aneks 

30 kwietnia 2008r., 
22 września 2009r. 

Porozumienie 

 
16 

Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego 
Oddział w Gorzowie Wlkp. 

30 kwietnia 2008r. Porozumienie 

 
17 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Szczecinie 

30 kwietnia 2008r. Porozumienie 

 
18 

Dowódca Śląskiego 
Okręgu Wojskowego 

22 lipca 2008r. Porozumienie 

19 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w Zielonej Górze 
15 maja 2009r. Porozumienie 

20 
Dyrektor Enea Operator Sp. Z o.o. Oddział 

Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
15 maja 2009r. Porozumienie 

21 Wojewoda Dolnośląski 19 maja 2009r. Porozumienie 

22 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Zielonej Górze 
20 maja 2009r. Porozumienie 

23 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Szczecinie 
01 czerwca 2009r. Porozumienie 
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24 Wojewoda Zachodniopomorski 15 czerwca 2009r. Porozumienie 

25 
Dyrektorem Aeroklubu Ziemi Lubuskiej 

w Przylepie k/Zielonej Góry 
15 czerwca 2009r. Porozumienie 

 
26 

Dyrektor Zakładu Dystrybucji Gazu 
w Szczecinie 

18 czerwca 2009r. Porozumienie 

27 
11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej 

w Żaganiu 
29 kwietnia 2010r. Uzgodnienie 

 
28 

Komenda Wojewódzka Policji 
w Gorzowie Wlkp. 

01 stycznia 2011r. Porozumienie 

 
29 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej 
w Szczecinie 

25 marca 2011r. Porozumienie 

 
30 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej 
w Poznaniu 

25 marca 2011r. Porozumienie 

 
31 

Wojewoda Zachodniopomorski 27 czerwia 2011r. Porozumienie 

 
32 

Dyrektor Jednostki Wojskowej Nr 3949 
w Skwierzynie 

01 września 2011r. Porozumienie 

 
33 

Telewizja Polska S.A. Oddział 
w Gorzowie Wlkp. 

23 września 2011r. Porozumienie 

 
34 

11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej 
w Żaganiu 

03 kwietnia 2012r. Uzgodnienie 

 
35 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Zielonej Górze 

12 kwietnia 2012r. Uzgodnienie 

36 
Spółka Polski Sieci Energetyczne Zachód 

S.A. z siedzibą w Poznaniu 
23 maja 2012r. Porozumienie 

37 
Enea Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. 

PGL Lasy Państwowe 
19 listopada 2012r. Współpraca 

38 
Telewizja Polska S.A. w Warszawie 

 
27 grudnia 2012r. Porozumienie 

39 
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia 

w Zielonej Górze 
11 lutego 2013r. Porozumienie 

 
40 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 13 maja 2013r. Porozumienie 

41 
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia 
w Zielonej Górze ,,Radio Zachód’’ S.A. 

14.02.2014r. Porozumienie 

42 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
I Komendant Nadodrzańskiego Oddziału 

Straży Granicznej 
07.03.2014r. Porozumienie 

43 
Enea Operator Sp. z o.o z siedzibą w 

Poznaniu 
11.03.2014r. Porozumienie 

44 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w Zielonej Górze 
25.03.2014r. Porozumienie 

45 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w Zielonej Górze 
 

28.10.2014r. Porozumienie 

46 
11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej 

w Żaganiu 
03.11.2014 Uzgodnienie 

47 
Komenda Wojewódzka Policji 

w Gorzowie Wlkp. 
 

09.12.2014 Porozumienie 
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48 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w Zielonej Górze 
11.03.2015 Porozumienie 

49 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w Zielonej Górze 
18.03.2015 Porozumienie 

50 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 18.02.2019 Porozumienie 

51 Sonar sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 27.08.2020 Porozumienie 

52 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w Zielonej Górze 
05.02.2021 Porozumienie 
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IX 
ZASADY ORAZ TRYB OCENIANIA I DOKUMENTOWANIA SZKÓD 
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X 
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA REZERW STRATEGICZNYCH 

 
I. Cel procedury, koordynator, podstawy prawne 
 

 
 
 

Cel procedury Koordynator działań Uczestnicy 

Określenie procesu uruchomienia rezerw 
strategicznych 

Dyrektor Wydziału bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego 

- Wojewoda 
-Dyrektor Biura Wojewody 
- Dyrektor Wydziału zdrowia 

  - Dyrektor Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju   
Systemów Informatycznych 

- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
- Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów 
- starostowie/ prezydenci miast 
- wójtowie, burmistrzowie 

Stan początkowy Stan końcowy Podstawy Prawne 

Wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa i 
obronności państwa, bezpieczeństwa, 
porządku i zdrowia publicznego, klęski 
żywiołowej lub sytuacji kryzysowej oraz 
zakłóceń w ciągłości dostaw służących 
funkcjonowaniu gospodarki narodowej i 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a 
także potrzebę wsparcia realizacji celów 
społecznych) 

 

Wykorzystanie/użytkowanie udostępnionych 
rezerw strategicznych zgodnie z zaistniałą 
potrzebą i ich przeznaczeniem oraz dokonanie 
zwrotu części niewykorzystanych rezerw. 
W przypadku udostępnienia rezerw 
strategicznych, asortymentu specjalistycznego 
– dokonanie jego zwrotu) 

1. Ustawa o rezerwach strategicznych. 
2. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. 
3. Ustawa o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie. 
4. Ustawa o działach administracji rządowej. 
5. Ustawa o samorządzie powiatowym. 
6. Ustawa o samorządzie gminnym. 
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PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA REZERW STRATEGICZNYCH 

 

III. Przebieg działań 
 

Lp. Przedsięwzięcie Wykonawca 

1. 

Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia 

życia ludzkiego oraz drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności lub 

możliwości wystąpienia znacznych szkód i strat materialnych, wynikających  

z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych – 

w przypadku bezwzględnej potrzeby użycia rezerw strategicznych – przygotowanie 

 i skierowanie stosownego zapotrzebowania do wojewody lubuskiego. 

Organ administracji samorządowej 

2. 

Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia 

życia ludzkiego oraz drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności lub 

możliwości wystąpienia znacznych szkód i strat materialnych, wynikających 

 z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych – 

w przypadku otrzymania stosownego zapotrzebowania bezwzględnej potrzeby użycia rezerw 

strategicznych przygotowanie i skierowanie do Prezesa Rady Ministrów wniosku  

o udostępnienie rezerw strategicznych. 

Wniosek o udostępnienie rezerw strategicznych powinien zawierać co najmniej:  

nazwę i ilość asortymentu rezerw strategicznych oraz cel jego wykorzystania, a także dane 

podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane.  

Organy realizujące zadania w zakresie 

bezpieczeństwa i obronności państwa, zarządzania 

kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, 

zdrowia publicznego, porządku publicznego oraz 

ochrony i bezpieczeństwa obywateli, wymienione 

w pozycji "Uczestnicy 

3. 

Przygotowanie i wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych z urzędu albo na 

wniosek upoważnionego organu. 

Decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych powinna zawierać co najmniej: 

1. oznaczenie organu, na rzecz którego rezerwy strategiczne są udostępnione; 

2. określenie udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych i jego ilości; 

3. oznaczenie podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane  do 

użycia; 

4. zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej części udostępnionych rezerw 

strategicznych; 

5. inne szczególne warunki udostępnienia rezerw strategicznych, jeżeli jest to konieczne 

ze względu na właściwości udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych. 

Prezes Rady Ministrów 
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PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA REZERW STRATEGICZNYCH 
 

4. 
Przekazanie decyzji Prezesa Rady Ministrów do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych  

w celu natychmiastowej jej realizacji 
Szef Kancelarii PRM 

5. 
Ustalenie warunków oraz łańcucha działań związanych z wydaniem i odbiorem przedmiotu 

udostępnienia, jego transportem, przetworzeniem, eksploatacją i zwrotem do zasobów rezerw 

strategicznych. 

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 

(RARS) we współdziałaniu z organem 

wnioskującym 

6. 
Wydanie przedmiotu udostępnienia do użytkowania, zgodnie z podjętymi ustaleniami  

i otrzymanymi dokumentami. 

Wskazany przez Prezesa RARS – Przechowawca 

(lub inny podmiot) 

7. 
Odbiór przedmiotu udostępnienia zgodnie ze wskazanym przez Prezesa RARS miejscem  

i terminem. 

Wskazany przez organ wnioskujący podmiot na 

rzecz którego udostępniono rezerwy strategiczne 

8. 
Wykorzystanie udostępnionych rezerw strategicznych zgodnie z ich przeznaczeniem  

i stworzenie warunków niezagrażających funkcjonowaniu społeczności oraz złagodzenie szkód 

i strat materialnych wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności. 

Podmiot/podmioty na rzecz którego udostępniono 

rezerwy strategiczne 

9. 
Dokonanie zwrotu części niewykorzystanych rezerw strategicznych zgodnie z podjętymi 

ustaleniami i otrzymanymi dokumentami – w przypadku częściowego ich niewykorzystania 

Podmiot/podmioty na rzecz którego udostępniono 

rezerwy strategiczne 

10. 

Zwrot przedmiotu udostępnienia do zasobu rezerw strategicznych po wykorzystaniu, zgodnie 

 z ustaleniami i otrzymanymi dokumentami – w przypadku udostępnienia rezerw 

strategicznych asortymentu specjalistycznego (np. konstrukcje składanych wiaduktów, mostów 

drogowych i kolejowych itp.) 

Podmiot/podmioty na rzecz którego udostępniono 

rezerwy strategiczne 
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XI
 

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI W RAMACH STOPNI ALARMOWYCH 
 

Zadania w zakresie realizacji zadań w ramach stopni alarmowych na terenie Województwa Lubuskiego uregulowane jest Zarządzeniem 
Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych  
i stopniach alarmowych CRP. 

Na podstawie § 3 i § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych 

w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. 2016 poz. 1101), w związku z art. 17 i art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się co następuje:  

§ 1. Określa się „Procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”, 

stanowiące załącznik do zarządzenia.  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 230 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie realizacji zadań po wprowadzeniu 

określonego stopnia alarmowego.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Załącznik do zarządzenia: 

 
 

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 
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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 
niezbędnego minimum 

Pracownicy ochrony, 
Pracownicy BOUiRSI 

Przy udziale Policji i Straży 
Miejskiej 

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 

 

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 
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9. 

Dokonanie przeglądu wszystkich 
procedur, rozkazów oraz zadań 
związanych z wprowadzeniem wyższych 
stopni alarmowych 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur i 

Wydziałów , 
Kierownicy Oddziałów 

- sprawdzenie aktualności 
wszystkich procedur zarządzania 

i reagowania, 
- aktualizacja sił i środków 

przewidzianych do realizacji po 
wprowadzeniu stopnia alarmowego 

„ALFA” 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektorzy Biur 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 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  
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CRP, podmiotami 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 pozostawienie 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 
Oddział Obrony Cywilnej 

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 kluczowych 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 wprowadzeniu stopnia 
alarmowego „CHARLIE” 

Dyrektor 
Generalny, WCZK, 

WZZK 
 

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 

Dyrektor 
Generalny, 

Dyrektorzy Biur i 
Wydziałów, WCZK, 

WZZK 
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alarmowego „CHARLIE” 
-wzmocnienie służby dyżurnej w WCZK, 
-wdrożenie procedury postępowanie dla 
osób funkcyjnych. 

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 

 

Trzeci stopień alarmowy „CHARLIE” 

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 

Dyrektor BOUiRSI  Pracownicy BOUiRSI  
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ataku; 

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  

Trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) 

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 
wjeżdżające na teren obiektu i ich 
ładunek 

Dyrektor BOUiRSI - kontrola pojazdów i ładunków 
Pracownicy BOUiRSI, 
Pracownicy ochrony 

Przy udziale Straży 
Miejskiej, Policji 

3. 
Kontrolować wszystkie wnoszone na 
teren obiektu walizki, torebki i paczki 

Dyrektor BOUiRSI 
- kontrola wszystkich wnoszonych  
na teren budynku walizek, paczek, 
torebek 

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 

Dyrektor Generalny, 
Dyrektor WBiZK, 

- poinformowanie przez DG 
Wojewody o konieczności zwołania 

Pracownicy WBiZK, 
Pracownicy BOUiRSI, 
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w przypadku braku możliwości realizacji 
zadań w dotychczasowym miejscu pracy 

Dyrektor BOUiRSI nadzwyczajnego posiedzenia WZZK 
po wprowadzeniu stopnia 
alarmowego „DELTA”, 
- zabezpieczenie ciągłości pracy 
WZZK – zabezpieczenie logistyczne 

WZZK 

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 
wjeżdżające na teren obiektu i ich 
ładunek 

Dyrektor BOUiRSI - kontrola pojazdów i ładunków 
Pracownicy BOUiRSI, 
Pracownicy ochrony 

Przy udziale Straży 
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 

Pracownicy WBiZK, 
Pracownicy BOUiRSI, 

WZZK 
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logistyczne 

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  
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XII 

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 
 
Wykaz obiektów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej (IK) objęty jest przepisami  
o ochronie informacji niejawnych. W związku z powyższym wykaz nie jest włączony  
do niniejszego „Planu”. Wykaz infrastruktury krytycznej wraz z elementami planów ochrony IK 
znajdującej się na terenie województwa lubuskiego objętej planem, został określony  
w odrębnym, niejawnym (poufnym) załączniku funkcjonalnym do Wojewódzkiego Planu 
Zarządzania Kryzysowego. Obecnie uzgodnionych przez Wojewodę Lubuskiego jest większość 
Planów Ochrony IK. 
Elementy planów Ochrony Infrastruktury Krytycznej dotyczą: 

 nazwy, lokalizacji, informacji pozwalających zidentyfikować zarządzającego 
przedsiębiorstwem w imieniu operatora IK, danych służbowych osoby odpowiedzialnej 
za utrzymywanie kontaktów z podmiotami właściwymi w zakresie ochrony IK; 

 opisu infrastruktury krytycznej z podaniem podstawowych realizowanych przez nią 
funkcji (budowy, procesu technologicznego, wykorzystywanych w tym celu urządzeń lub 
instalacji itp.), ilości wykorzystywanych (zgromadzonych) substancji niebezpiecznych, 
krótkiego opisu innych podmiotów (jeśli funkcjonują) prowadzących działalność  
na terenie IK z wyszczególnieniem podmiotów zagranicznych (forma działalności, 
charakter działalności, podstaw prawnych funkcjonowania na terenie IK); 

 planu (mapy) z naniesieniem lokalizacji obiektów, instalacji, lub systemu, dodatkowo 
opisu otoczenia obiektu, urządzenia, instalacji lub usługi (np. sąsiedztwo dróg, lasów, 
zakładów przemysłowych, rzek, zbiorników wodnych, osiedli mieszkaniowych itp.) 

 charakterystyki zagrożeń dla IK oraz oceny ryzyka ich wystąpienia wraz  
z przewidywanymi scenariuszami rozwoju wydarzeń; zależności IK od pozostałych 
systemów IK oraz możliwości zakłócenia jej funkcjonowania w wyniku zakłóceń 
powstałych w pozostałych systemach IK; 

 wreszcie opisu istniejących planów, procedur lub mechanizmów reagowania  
na zidentyfikowane w planach IK zagrożenia, których skutki mogą wykroczyć poza teren 
IK i dla których przewidziano wsparcie przez zasoby pozostające w dyspozycji własnej 
wojewody, starosty oraz podległych im lub nadzorowanych służb, inspekcji i straży; 
Elementy planów ochrony IK wyżej opisane dla każdego z osobna obiektu IK   

               są zabezpieczone, gromadzone i uaktualniane, będące w ciągłej dyspozycji wojewody.  
Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej. 
Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej określa art. 5 
ust. 2 pkt. 3 lit. l ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
Wszystkie obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład IK są istotne dla 

bezpieczeństwa państwa i obywateli, a także zapewniają sprawne funkcjonowanie  organów 
administracji publicznej, instytucji i obywateli.   
Ustanawia się następujące priorytety w zakresie odtwarzania IK : 

1. System elektroenergetyczny, gazowy i zaopatrzenia w paliwa. 
2. System łączności i ratownictwa. 
3. System zaopatrzenia w wodę pitną. 
4. System sieci teleinformatycznych oraz system zapewniający ciągłość działania 

administracji publicznej. 
5. System finansowy, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w żywność, transportowy, 

produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych. 
Priorytety ochrony i odtwarzania IK mogą się w zależności od sytuacji kryzysowej 
zmieniać. 
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Rodzaje zagrożeń mające wpływ na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej znajdującej  
się na terenie województwa lubuskiego: 

 silny wiatr, powódź, pożar; 
 zakłócenie systemu elektroenergetycznego, teleinformatycznego; 
 awarie w zakładach pracy stosujących niebezpieczne środki chemiczne. 

 

Ocena zagrożeń dla infrastruktury krytycznej na terenie Województwa Lubuskiego. 

Zagrożenie 
Prawdopo-
dobieństwo 

Klasyfikacj
a 

skutków 

Wartoś
ć 

ryzyka 
Akceptacja ryzyka 

 

 

 

 

Silny wiatr 

 

 

 

 

 

możliwe 

   

 

 

 

C / M 

 

 

 

 

 

średnie 

 

Ryzyko tolerowane (dopuszczalne) 
uzasadnienie: 
- ciągły monitoring pogody, 
- aktualizacja planów IK i WPZK 
- zbilansowanie potrzeb sił i środków oraz 

możliwości ich uzupełniania  
w przypadku wyczerpania zasobów 
własnych, 

- organizacja szkoleń doskonalących  
dla pracowników odpowiedzialnych  
za ochronę obiektów IK, 

- przerwy w dostawach energii 
elektrycznej, 

- współpraca i jej doskonalenie z innymi 
podmiotami w celu szybkiego 
odtworzenia funkcjonowania obiektu IK. 

 

 

 

 

 

 

 

Powódź 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

możliwe 

 

 

   

 

 

 

 

D / Z 

 

 

 

 

 

 

 

średnie 

Ryzyko tolerowane (dopuszczalne) 
uzasadnienie: 
- monitoring stanu technicznego wałów 

powodziowych, 
- przygotowana ewakuacja ludności, 

zwierząt i mienia z obszarów zagrożonych 
powodzią, 

- zapewnienie sprawności funkcjonowania 
systemu ostrzeganiai alarmowania o 
zagrożeniu powodziowym, 

- zapewnienie sprawności działania 
urządzeń hydrotechnicznych, 

- użycie lodołamaczy w przypadku zatorów 
na Odrze i Warcie, 

- monitoring i zapewnienie drożności 
rowów melioracyjnych, 

- aktualizacja i wdrażanie planów ochrony 
przed powodzią oraz zarządzania 
ryzykiem powodziowym. 
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Ocena zagrożeń dla infrastruktury krytycznej na terenie Województwa Lubuskiego. 

Zagrożenie 
Prawdopo-
dobieństwo 

Klasyfikacja 
skutków 

Wartość 
ryzyka 

Akceptacja ryzyka 

 

 

 

 

Pożar  

w obiekcie IK 

 

 

 

 

 

możliwe 

   

 

 

 

C /Z 

 

 

 

 

 

średnie 

 

Ryzyko tolerowane (dopuszczalne) 
uzasadnienie: 
- ciągły monitoring zagrożenia 

pożarowego (nasilony podczas 
suszy oraz w okresie wiosennego 
wypalania traw) 

- przestrzeganie zasad zawartych  
w instrukcji przeciwpożarowej 
obiektu IK,  

- kontrolowanie stanu ochrony 
przeciwpożarowej,  

- aktualizowanie planu ochrony IK,  

- organizowanie szkoleń 
doskonalących dla pracowników 
obiektu IK w zakresie zapobiegania 
pożarowi i zasad zachowania się  
w przypadku jego wystąpienia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zakłócenie 
funkcjonowania 
systemu 
energetycznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

możliwe 

 

 

   

 

 

 

 

 

C / M 

 

 

 

 

 

 

 

 

średnie 

Ryzyko tolerowane (dopuszczalne) 
uzasadnienie: 
- przygotowanie sił i środków  

do zapobieżenia i minimalizowania 
skutków awarii,  

- aktualizowanie procedur reagowa-
nia na zagrożenie zakłócenia 
funkcjonowania dostaw energii 
elektrycznej,  

- obniżenie poziomu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym przy braku lub 
częściowym oświetleniu ulic  
i świateł regulujących ruch 
drogowy,  

- monitoring stanu technicznego linii 
wysokiego napięcia,  

- możliwość zastosowania zastę-
pczych źródeł energii elektrycznej 
w obiektach użyteczności 
publicznej,  
a szczególnie w placówkach służby 
zdrowia, ujęciach wody, itp., 

- szybkie reagowanie na wzrost 
ryzyka wystąpienia awarii lub  
w związku z możliwością 
wystąpienia niekorzystnych 
warunków np. : silny wiatr, 
intensywne opady śniegu, 
oblodzenie przewodów wysokiego 
napięcia, itp. 

- wsparcie działań ekip remonto-
wych zakładów energetycznych. 
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Ocena zagrożeń dla infrastruktury krytycznej na terenie Województwa Lubuskiego. 

Zagrożenie 
Prawdopo-
dobieństwo 

Klasyfikacja 
skutków 

Wartość 
ryzyka 

Akceptacja ryzyka 

 

 

 

 
Zakłócenie 
funkcjonowania 
systemu 
teleinformatycznego 

 

 

 

 

 

możliwe 

   

 

 

 

B / M 

 

 

 

 

 

średnie 

 

Ryzyko tolerowane (dopuszczalne)  
uzasadnienie: 
- monitoring ochrony systemu 

teleinformatycznego,  
- aktualizowanie procedur bezpiecze-

ństwa  teleinformacyjnego,  
- wdrażanie nowych programów 

antywirusowych i tworzenie kopii 
zapasowych danych i systemów,  

- organizowanie szkoleń dosko-
nalących dla obsługujących systemy 
teleinformatyczne. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Awaria w zakładach 
pracy stosujących 
niebezpieczne 
środki chemiczne 
(NSCH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

możliwe 

 

 

   

 

 

 

 

 

B / Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

średnie 

Ryzyko tolerowane (dopuszczalne) 
uzasadnienie: 
- monitorowanie transportu, magazy-

nowania i przetwarzania NSCH,  
- aktualizowanie planów i procedur 

oraz planów operacyjnych 
dotyczących reagowania w przypa-
dku wystąpienia awarii na terenie 
zakładu,  

- zbilansowanie sił i środków  
w zakresie potrzeb i możliwości ich 
uzupełnienia w przypadku 
wyczerpania się zasobów własnych,  

- organizacja okresowych szkoleń 
doskonalących dla pracowników 
zakładu wraz z ćwiczeniami  
sprawdzającymi procedury reagowa-
nia w przypadku uwolnienia się 
substancji niebezpiecznych,  

- doskonalenie systemu ostrzegania  
o zagrożeniu,  

- współpraca ze specjalistycznymi 
jednostkami ochrony przed 
skażeniami,  

- prowadzenie kontroli okresowych w 
celu sprawdzenia funkcjonowania 
systemu ochrony przed skutkami 
uwolnienia substancji niebezpie-
cznych.  
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Opis prawdopodobieństwo: 
możliwe – może się zdarzyć w określonym czasie, rzadko przypadkowo. Zdarzenia  
są udokumentowane lub informacje o nich przekazywane są w formie ustnej. Zagrożenie realne. 
Może się zdarzyć raz na dwadzieścia lat. 
Opis klasyfikacji skutków i ich charakterystyka: 
B – małe       Z – mała liczba rannych lecz bez ofiar śmiertelnych. Wymagana pierwsza pomoc. 
Konieczne przemieszczenie ludzi (mniej niż na 24 godziny). Część ludzi potrzebuje pomocy. 
C – średnie   M – ustalenie miejsc zniszczeń, które wymagają rutynowej naprawy. Normalne 
funkcjonowanie społeczności z niewielkimi niewygodami. Spore straty finansowe. 
D – duże  Z – mocno poranieni, dużo osób hospitalizowanych, duża liczba osób 
przemieszczonych (więcej niż na 24 godziny). Ofiary śmiertelne. Potrzeba szczególnych 
zasobów do pomocy ludziom i do usuwania zniszczeń. 
B – małe  M- występują pewne zniszczenie, pewne utrudnienia (nie dłużej niż 24h).  
Niewielkie straty finansowe, niewymagane dodatkowe środki. 
 
Matryca ryzyka: 
Prawdopodobieństwo      
5      
4      
3      
2      
1      
Skutki A B C D E 
 
Kolorami oznaczono wartości ryzyka: 
- minimalne (kolor niebieski); 
- małe (kolor zielony); 
- średnie (kolor żółty); 
- duże (kolor czerwony); 
- ekstremalne (kolor brunatny). 
Źródło opisu prawdopodobieństwa i klasyfikacji skutków: Ochrona Infrastruktury Krytycznej pod 
redakcją Agaty Tyburskiej WSPol Szczytno 2010  
Skutki zagrożenia lub zniszczenia obiektów i urządzeń infrastruktury krytycznej:  
- liczne ofiary śmiertelne i ranni,  
- skażenie środowiska,  
- zakłócenie funkcjonowania lokalnych społeczności w wyniku przerw w dostawach energii    
- elektrycznej, zatrzymanie procesów  technologicznych, przerwanie dostaw wody, 

zatrzymanie    
- pracy urządzeń hydrotechnicznych  i powstanie groźby powodzi, przerwy w kursowaniu  
- pociągów elektrycznych, tramwajów miejskich itp.),  
- duże straty materialne w infrastrukturze technicznej energetyki i wysokie koszty ich 

usunięcia,  
- trudności w prowadzeniu działań ratowniczych,  
- wyłączenie systemów ochrony obiektów,  
- utrudniona ochrona cennych dóbr materialnych w związku z wyłączeniem urządzeń -    
- alarmowo/zabezpieczających,  
- straty w gospodarce i budownictwie,  
- załamanie się płynności funkcjonowania części obszaru województwa. 
 
Infrastruktura krytyczna w Województwie Lubuskim ma bardzo istotne znaczenie dla płynnego 
funkcjonowania województwa oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i gospodarki.  
Usytuowanie województwa wzdłuż granicy państwa polskiego stanowi dodatkowe obciążenie 
podczas zapewnienia ochrony IK.  
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XIII 

Słownik skrótów zastosowanych w Wojewódzkim Planie Zarządzania 
Kryzysowego 

 
ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
ARM - Agencja Rezerw Materiałowych  
CBŚ – Centralne Biuro Śledcze 
CEZAR – Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych 
CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
BL – Biuro Logistyki 
BOiK – Biuro Organizacji i Kadr 
BOUiRSI – Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych 
BPH – Biuro Prognoz Hydrologicznych 
BW – Biuro Wojewody 
COAS – Centralny Ośrodek Analizy Skażeń 
DSO – Dyżurna Służba Operacyjna 
DWiA – Drużyna Wykrywania i Alarmowania 
DWS – Drużyna Wykrywania Skażeń 
DUSKŻ - Departament do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych  
ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 
FBC – Finanse i Budżet 
GCZK – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad 
GIORiN – Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
GIS – System Informacji Geograficznej 
GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
ITD – Inspektorat Transportu Drogowego 
IOR – Instytut Ochrony Roślin 
JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego 
KDR – Kierujący Działaniami Ratowniczymi 
KGP – Komenda Główna Policji 
KM – Komenda Miejska 
KMDR – Koordynator Medycznych Działań Ratowniczych 
KO – Kuratorium Oświaty 
KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
KSIP – Krajowy System Informacji Policji 
KWP – Komenda Wojewódzka Policji 
KW PSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 
LKRM – Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego 
LPWIS – Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
LSW – Lubuska Sieć Współdziałania 
LWIIH – Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
LWLW – Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
LUW – Lubuski Urząd Wojewódzki 
MOC – Magazyn Obrony Cywilnej 
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej 
MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
MZ – Ministerstwo Zdrowia 
NK – Nadzór i Kontrola 
NoOSG – Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 
N.P.O. – Nieetatowy Pododdział Odwodowy 
NSCh – Niebezpieczne Środki Chemiczne 
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NSPK – Narodowy System Pogotowia Kryzysowego 
OC – Obrona Cywilna 
OCK – Obrona Cywilna Kraju 
ODN – Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania 
OKI – Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny 
ORM – Oddział Ratownictwa Medycznego 
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna 
PAA – Państwowa Agencja Atomistyki 
PCK – Polski Czerwony Krzyż 
PCZK – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
PIB – Państwowy Instytut Badawczy 
PIORiN – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
PKP – Polskie Koleje Państwowe 
PLW – Powiatowy Lekarz Weterynarii 
POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna 
PP – Pracownicy Pożarnictwa 
PS – Polityka Społeczna 
PSK – Powiatowe Stanowisko Kierowania 
PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
PSP – Państwowa Straż Pożarna 
PR – Patrol Rozminowania 
RCB – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
RP – Rzeczypospolita Polska 
RSO – Regionalny System Ostrzegania 
RSWS – Radiowy System Włączania Syren 
RWT – Region Wsparcia Teleinformatycznego 
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
SG – Straż Graniczna 
SG WP – Sztab Generalny Wojska Polskiego 
SHO – Sekcja Hydrologii Operacyjnej 
SKW – Służba Kontrwywiadu Wojskowego 
SO – Sąd Okręgowy 
SOP – Służba Ochrony Państwa 
SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy 
SPG – Stan Podwyższonej Gotowości 
SSAPIK – system komputerowego przekazywania wiadomości tekstowych 
SWA – system wykrywania i alarmowania 
SWO – system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 
SWW – Służba Wywiadu Wojskowego 
SZ RP – Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 
TŚP – Toksyczne Środki Produkcji 
UM – Urząd Miasta 
UPM – elementy układu pozamilitarnego 
WBiZK – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
WCZK – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
WFiB – Wydział Finansów i Budżetu 
WGN – Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
WI – Wydział Infrastruktury 
WIJHiARS – Wojewódzka Inspektorat Jakości Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych 
WINB – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
WIORiN – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
WIW – Wojewódzki inspektorat Weterynarii 
WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
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WLW – Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
WKRM – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego 
WKU – Wojskowa Komenda Uzupełnień 
WNK – Wydział Nadzoru i Kontroli 
WMP – Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy 
WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
WPS – Wydział Polityki Społecznej 
WPZK – Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego 
WSKR KW PSP – Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej   
                              Państwowej Straży Pożarnej 
WSOiC – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
WSzW – Wojewódzki Sztab Wojskowy 
WZZK – Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 
ZDR – Zakłady Dużego Ryzyka 
ZK – Zarządzanie Kryzysowe 
ZOZ – Zakład Opieki Zdrowotnej 
ZRM – Zespół Ratownictwa Medycznego 
ZZR – Zakłady Zwiększonego Ryzyka 
ŻW – Żandarmeria Wojskowa 


