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Dokumenty odniesienia
1.1 Akty prawne
1.1.1 Ustawy

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 446),
 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 333),
 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o stanie wyjątkowym
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1191 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814),
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1512),
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1482 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 nr 5, poz. 24),
 Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 z póżn. zm.),
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 465 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 nr 208, poz. 1240),
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej(Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z
ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela
(Dz. U. z 2002 r. nr 233, poz. 1955),
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 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 295),
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
 Ustawa
z
dnia
20
lipca
2000
r.
o
ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.),

1.1.2 Rozporządzenia

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie planu działań
operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. z 2014 r. poz. 624)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie planów postępowania
awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2005 r. nr 20, poz. 169),
 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji i sposobu
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2004 r. nr 212, poz. 2153),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i
wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk
żywiołowych (Dz. U. z 1999 r. nr 55, poz. 573),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie warunków i sposobu
przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz
właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej
dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych
(Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1065),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów
właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia
zwierząt
na
zgodność
z
maksymalnymi
dopuszczalnymi
poziomami
skażeń
promieniotwórczych (Dz. U. z 2004 r. nr 98, poz. 988),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2002 r. nr 78, poz. 712),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania
skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 96),
 Rozporządzenie 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. z 2002 r., nr 96, poz. 850),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału
pododdziałów i oddziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania
(Dz. U. z 2003 nr 41, poz. 347)
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym
państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i
częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. z 2007 r. nr 158, poz. 1114 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych
procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologicznometeorologiczną i państwową służbę hydrogeologiczną
(Dz. U. z 2008 r. nr 225, poz. 1501),
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń
osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
(Dz. U. z 2004 r., nr 229, poz. 2307, późn. zm.).

1.1.3

Uchwały, zarządzenia i inne

1.2

Plany Zewnętrzne

 Zalecenia Wojewody Opolskiego do powiatowych planów zarządzania kryzysowego
stanowiące załącznik do Zarządzenia Wojewody Opolskiego Nr 144/15 z dnia 20 października
2015r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zaleceń do aktualizacji Powiatowych Planów
Zarządzania Kryzysowego
 Uchwała Nr 548/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.67.2015 z dnia31 sierpnia 2015r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów i pozostałych komórek
organizacyjnych, podziału wydziałów na referaty oraz ustalenia symboli literowych w
Starostwie Powiatowym w Krapkowicach
 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.121.2012 z dnia12 października 2012r. w
sprawie powołania, organizacjii funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Krapkowicach
 Zarządzenie Nr AO.120.31.2015 z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia
Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.121.2012 z dnia12 października 2012r. w sprawie
powołania,
organizacjii
funkcjonowania
Powiatowego
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego w Krapkowicach Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.70.2015 z
dnia 17 września 2015r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego

 Powiatowy Plan Ratowniczy Powiatu Krapkowickiego - Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Krapkowicach
 Plan działania Policji Powiatu Krapkowickiego w warunkach katastrof, awarii
technicznych i innych zdarzeń – Komenda Powiatowa Policji \w Krapkowicach
 Plan gotowości zwalczania: wysoce zjadliwej grupy ptaków – HPAI, afrykańskiego
pomoru świń – ASF, choroby niebieskiego języka – BTV, pryszczycy – MFD, choroby
pęcherzykowej świń – CSF, gąbczastej encefalopatii bydła – BSE, rzekomego pomoru
drobiu – ND – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach
 Plan postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej na terenie powiatu krapkowickiego
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach
 Wojewódzki plan działania na wypadek epidemii – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

1.3

Plany Wewnętrzne

 Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia Powiatu Krapkowickiego
 Plan operacyjny ochrony przed powodzią Powiatu Krapkowickiego
 Plan Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego
 Plan przygotowania i dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek w przypadku
zdarzenia radiacyjnego na terenie Powiatu Krapkowickiego
Plany wymienione w punkcie 1.3 opracowane zostały przez Wydział Administracji
i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krapkowicach i na stałe znajdują się
w dokumentacji planistycznej ww. wydziału pok. 209.
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1. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego zwany dalej Planem - przeznaczony jest
do sprawnego i skutecznego użycia niezbędnych, posiadanych sił i środków
w określonym miejscu i czasie - dla ratowania i ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu
- wspierających działanie służb ratowniczych, gdy zdarzenie wymaga podjęcia czynności
wykraczających poza zakres rutynowego działanie tych służb.
Plan stanowi jedno z podstawowych narzędzi Starosty Krapkowickiego oraz
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia
powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową o skutkach wykraczających
poza granice jednej gminy lub takie, które wymagają zaangażowania sił
i środków przekraczających możliwości reagowania gminy. Struktura planu pozwala na
uniknięcie powielania działań planistycznych i ratunkowych dla każdego zagrożenia
i każdego zadania.
Celem Planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego
reagowania administracji publicznej powiatu na wystąpienie zagrożeń, a w szczególności
określenie:
1) potencjalnych rodzajów zagrożeń i oceny ryzyka ich wystąpienia na terenie powiatu,
w tym dotyczących infrastruktury krytycznej;
2) obowiązków uczestnikom zarządzania kryzysowego (zgodnie z kompetencyjnym
zakresem odpowiedzialności) z terenu powiatu, dotyczących wykonania właściwych
zadań, w odpowiednim miejscu i czasie – gdy wymaga tego sytuacja;
3) zależności kierowania i współdziałania pomiędzy uczestnikami zarządzania kryzysowego;
4) sposobów ochrony ludzi, mienia, zwierząt i środowiska przez zagrożeniami;
5) działań
zmierzających
do
zapewnienia
funkcjonalności,
ciągłości
działań
i integralności infrastruktury krytycznej dla zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub
słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia
tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej
prawidłowe funkcjonowanie;
6) personelu, wyposażenia, urządzeń, zaopatrzenia i innych zasobów dostępnych
w ramach własnej społeczności lub w ramach porozumienia z innymi społecznościami,
które możliwe są do wykorzystania podczas działań ratowniczych.
Plan ma zastosowanie w każdej fazie zarządzania kryzysowego:
1. zapobiegania sytuacjom kryzysowym;
2. przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli;
3. reagowania w przypadku ich wystąpienia;
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2. Arkusz uzgodnień
Lp.

Zakres uzgodnień

Pieczęć instytucji

Data

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i
podpis osoby dokonującej uzgodnienia
5

3. Arkusz aktualizacji
Lp.

Data

Numer strony, opis i podstawa aktualizacji

1

2

3

9

Imię i nazwisko
osoby aktualizującej
4

Podpis
5

Lp.

Data

Numer strony, opis i podstawa aktualizacji

1

2

3

10

Imię i nazwisko
osoby aktualizującej
4

Podpis
5

4. Opinia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego – opracowano zgodnie z:
1) ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
2) Zaleceniami Wojewody Opolskiego do powiatowych planów zarządzania kryzysowego
stanowiącymi
załącznik
do
Zarządzenia
Wojewody
Opolskiego
Nr 144/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie wprowadzenia do stosowania
zaleceń do aktualizacji Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego
W przedmiotowym Planie ujęto realne zagrożenia Powiatu Krapkowickiego
oraz bardzo szczegółowo i wnikliwie przedstawiono ich charakterystykę.
Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego, opracowane w formie siatki
bezpieczeństwa, zawarto w diagramie, wskazując podmiot wiodący oraz podmioty
wspomagające w każdej fazie zarządzania kryzysowego dla danego zagrożenia.
Procedury reagowania kryzysowego, sporządzone odrębnie dla każdego zagrożenia,
są praktycznym przewodnikiem dla osoby pełniącej dyżur w Powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego i nie przenoszą na nią odpowiedzialności podejmowania
kluczowych decyzji w zakresie reagowania w danej sytuacji. Ponadto, zostały one
rozszerzone o standardowe procedury operacyjne, dotyczące powtarzających się zasad
działania struktur realizujących zadania w różnych kategoriach zagrożeń.
Współdziałanie między siłami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięć
planowanych na wypadek sytuacji kryzysowej ściśle powiązano z siatką bezpieczeństwa.
Załączniki funkcjonalne, opracowane zgodne z aktami prawnymi wyższego rzędu
i prawa miejscowego, powiązano ze specjalistycznymi planami, funkcjonującymi
w województwie opolskim.
Funkcjonalna konstrukcja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego
(zastosowanie systemu indeksów i oznaczeń kolorystycznych) powoduje, że jest on
użyteczny w sytuacjach kryzysowych a osoba z niego korzystająca może jak najszybciej
dotrzeć do informacji potrzebnych do rozpoczęcia wdrażania procedur niezbędnych do
uruchomienia.
Plan uzgodniono z kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do
wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć w nim określonych. W związku z tym – zgodnie z
art. 17, ust. 5 w związku z art. 14, ust. 8, pkt 4 ww. ustawy o zarządzaniu kryzysowym –
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pozytywnie opiniuje Powiatowy Plan
Zarządzania Kryzysowego.

Szef
Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
Maciej SONIK
Starosta Krapkowicki
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5. Tabela funkcjonalna
6.1 Powódź (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia)
Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 1
Postępowanie podczas
zagrożenia powodziowego
lub wystąpienia powodzi

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 6

Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych

SPO – 7

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 1 Działania
Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych
w Opolu Odział
w Krapkowicach
podczas zagrożenia
powodziowego lub
wystąpienia powodzi

SPO – 9A Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego –
intensywne opady deszczu, zagrożenie powodziowe, roztopy

PZK – 2

Działania
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, Zarząd
Zlewni Środkowej
Odry w Opolu podczas
zagrożenia
powodziowego lub
wystąpienia powodzi

PZK – 3

Działania
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Krapkowicach
podczas zagrożenia
powodziowego lub
wystąpienia powodzi

PZK – 4

Działania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w
Krapkowicach podczas
sytuacji kryzysowych

PZK – 5

Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych

SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej
SPO – 17 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 19 Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
SPO – 24 Wydanie zarządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym
SPO – 37 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczenia działalności edukacyjnej
SPO – 39 Wprowadzenie cenzury
SPO – 40 Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem
SPO – 41 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych
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6.2 Pożary
Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 2
Postępowanie podczas
pożarów

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 5

Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 4 Działania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w
Krapkowicach podczas
sytuacji kryzysowych

powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń
SPO – 7

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

PZK – 5

Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych

PZK – 6

Działania Powiatowego
Inspektora Nadzoru
Budowlanego
w Krapkowicach
podczas pożarów
i katastrof budowlanych

SPO – 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego przypadku różnych zdarzeń
SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej
SPO – 17 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym
SPO – 40 Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem
SPO – 41 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych
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6.3 Huraganowy wiatr/trąba powietrzna
Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 3
Postępowanie podczas
huraganowego wiatru i trąby
powietrzne

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 6

Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9B Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne
burze, silne wiatry, zawieje i zamiecie śnieżne
SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej
SPO – 17 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym
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Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 4 Działania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w
Krapkowicach podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 5

Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych
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6.4 Mróz i opady śniegu
Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 4
Postępowanie podczas
mrozu i opadów śniegu

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 6

Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9C Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego –
upały, silne mrozy
SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej
SPO – 17 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym
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Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 5 Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych
PZK – 7

Działania
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu,
Zarządu Zlewni
Środkowej Odry
w Opolu podczas
mrozu i opadów śniegu
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6.5 1. Susza
Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 5.1 Postępowanie
podczas suszy

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 6

Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9C Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego –
upały, silne mrozy
SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej
SPO – 17 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym
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Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 5 Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych
PZK – 7

Działania
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu,
Zarządu Zlewni
Środkowej Odry
w Opolu podczas
mrozu i opadów śniegu
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6.5

2. Upał

Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 5.2
Postępowanie podczas
upału

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 6

Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9C Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego –

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 4 Działania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w
Krapkowicach podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 5

Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych

PZK - 17

Działania Nadleśnictwa
Strzelce
Opolskie/Kędzierzyn
Koźle/Prószków
podczas zagrożenia
wystąpieniem lub
wystąpienia organizmu
szkodliwego

upały, silne mrozy
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym
SPO – 41 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych
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6.6

Skażenia chemiczno-ekologiczne

Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 6
Postępowanie podczas
skażenia chemicznoekologicznego

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 5

Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 4 Działania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w
Krapkowicach podczas
sytuacji kryzysowych

powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń
PZK – 5

SPO - 7

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9D Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne
burze, silne wiatry, zawieje i zamiecie śnieżne
SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej
SPO – 17 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
SPO – 28 Podwyższanie stanu gotowości szpitali
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym
SPO – 41 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych
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Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych
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6.7

Zdarzenia radiacyjne

Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 7
Postępowanie podczas
wystąpienia zdarzeń
radiacyjnych
* Podmiotem wiodącym
w realizacji procedur jest
Wojewoda Opolski

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 4 Działania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w
Krapkowicach podczas
sytuacji kryzysowych

SPO – 9H Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym
SPO – 9J Działanie centrum zarządzania kryzysowego w ramach krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania

PZK – 5

Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych

PZK – 8

Działanie
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego podczas
wystąpienia zdarzeń
radiacyjnych

SPO – 10 Działanie Wojewódzkiej Drużyny Wykrywania Zagrożeń Radiacyjnych (WDWZR)
SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 16 Wprowadzenie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym
SPO – 17 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
SPO – 28 Podwyższanie stanu gotowości szpitali
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym
SPO – 41 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych
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6.8

Zagrożenia epidemiczne i epidemia

Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 8
Postępowanie podczas
zagrożenia epidemicznego
i epidemii
* Podmiotem wiodącym
w realizacji procedur jest
Wojewoda Opolski

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 4 Działania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w
Krapkowicach podczas
sytuacji kryzysowych

SPO – 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego

PZK – 5

Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych

PZK – 9

Działanie
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego podczas
zagrożenia
epidemicznego i
epidemii

SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej
SPO – 15 Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii
SPO – 17 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 19 Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
SPO – 24 Wydanie zarządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa
SPO – 25 Ogłaszanie przez Wojewodę Opolskiego stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
SPO – 26 Wprowadzenie obowiązkowych szczepień podczas epidemii lub zagrożenia epidemicznego
SPO – 27 Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym
SPO – 28 Podwyższanie stanu gotowości szpitali
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym
SPO – 37 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczenia działalności edukacyjnej
SPO – 41 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych
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INNE

6.9

1. Zakłócenia w dostawach energii

Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 9.1
Postępowanie podczas
zakłóceń w dostawach
energii

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 17 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 19 Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
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Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 5 Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych
PZK – 10 Działanie TAURON
Dystrybucja S.A
podczas zakłóceń w
dostawach energii

INNE

6.9

2. Zakłócenia w dostawach paliwa

Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 9.2
Postępowanie podczas
zakłóceń w dostawach
paliwa
* Podmiotem wiodącym
w realizacji procedur jest
Wojewoda Opolski

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 5 Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych

INNE

SPO – 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 24 Wydanie zarządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa
SPO – 31 Opracowanie wniosku Ministra Gospodarki w sprawie zwiększenia dostaw paliwa – zmniejszenia zapasów
SPO – 32 Wydawanie upoważnień do zakupów paliw i nadzorowanie ich dystrybucji

6.9

3. Zakłócenia w dostawach gazu

Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 9.3
Postępowanie podczas
zakłóceń w dostawach gazu

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 7

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 4 Działania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w
Krapkowicach podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 5

Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych

PZK – 11

Działania podmiotu
odpowiedzialnego za
dostawę
i dystrybucję gazu
podczas zakłóceń
w dostawach gazu

SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
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6.9

4. Zakłócenia w dostawach energii cieplnej

Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 9.4
Postępowanie podczas
zakłóceń w dostawach
energii cieplnej

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 6

Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
SPO - 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 4 Działania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w
Krapkowicach podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 5

Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych

SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej
SPO – 17 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 28 Podwyższanie stanu gotowości szpitali
SPO - 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych

23

UWAGA: Podmioty
odpowiedzialne za
dostawę i dystrybucję
energii cieplnej na
terenie powiatu
prowadzą działania
zgodnie z posiadanymi
planami

INNE

6.9

5. Zakłócenia w dostawach wody

Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 9.5
Postępowanie podczas
zakłóceń w dostawach wody

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 4 Działania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w
Krapkowicach podczas
sytuacji kryzysowych

SPO – 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego

PZK – 5

Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych

PZK – 12

Działanie
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego podczas
zakłóceń w dostawie
wody ( zatrucie ujęcia
wody)

SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 24 Wydanie zarządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
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6.10 1. Katastrofy budowlane
Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 10.1
Postępowanie podczas
katastrofy budowlanej

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 7

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9F Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie budowlanej

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 4 Działania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w
Krapkowicach podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 5

Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych

PZK – 6

Działanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru
Budowlanego
w Krapkowicach
podczas pożarów
i katastrof budowlanych

SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych

INNE

6.10 2. Katastrofy drogowe
Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 10.2
Postępowanie podczas
katastrofy drogowej

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 5

Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 4 Działania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w
Krapkowicach podczas
sytuacji kryzysowych

w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń
PZK – 5

SPO – 7

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9E Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej

Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych

SPO – 16 Wprowadzenie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
SPO – 33 Udzielenie pomocy turystom w powrocie do kraju
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PZK – 13 Działanie Wydziału
Inwestycji i Mienia
podczas katastrofy
drogowej

INNE

6.10 3. Katastrofy kolejowe
Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 10.3
Postępowanie podczas
katastrofy kolejowej

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 5

Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 4 Działania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej w
Krapkowicach podczas
sytuacji kryzysowych

w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń
PZK – 5

SPO – 7

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9E Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej

Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych

SPO – 16 Wprowadzenie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
SPO – 33 Udzielenie pomocy turystom w powrocie do kraju
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PZK – 14 Działanie PKP
Polskich Linii
Kolejowych S.A.
Zakładu Linii
Kolejowych w Opolu
podczas katastrofy
kolejowej

INNE

6.11 Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie chorób zwierząt
Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 11
Postępowanie podczas
zagrożenia wystąpieniem
lub wystąpienia choroby
zwierząt

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej
SPO – 17 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym
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Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 15 Działanie Powiatowego
Lekarza Weterynarii
w Krapkowicach
podczas zagrożenia
wystąpieniem lub
wystąpienia choroby
zwierząt
PZK – 16 Działania
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego podczas
zagrożenia
wystąpieniem lub
wystąpienia choroby
zwierząt

INNE

6.12 Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego
Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 12
Postępowanie podczas
zagrożenia wystąpieniem
lub wystąpienia choroby
roślin

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej
SPO – 17 Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
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Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 17 Działanie Nadleśnictwa
Strzelce Opolskie/
Kędzierzyn Koźle/Prószków
podczas zagrożenia
wystąpieniem lub
wystąpienia organizmu
szkodliwego
PZK – 20

Działania
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego podczas
zagrożenia
wystąpieniem lub
wystąpienia organizmu
szkodliwego

INNE

6.13 Zagrożenia terrorystyczne
Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 13
Postępowanie podczas
zagrożenia terrorystycznego

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 42 Wprowadzanie, zmiana i odwołanie stopni alarmowych
Zgodnie w wyszczególnionymi w stosownych procedurach reagowania kryzysowego – w zależności od
wystąpienia danego zagrożenia powodowanego określonym zdarzeniem terrorystycznym

Numer i nazwa procedury realizacji zadań z
zakresu zarządzania kryzysowego – PZK

INNE

UWAGA: Procedury Delegatury Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego Oddział w Opolu oraz Komendy Wojewódzkiej
Policji w Opolu stanowią tajemnicę prawnie chronioną i znajdują
się w przedmiotowych planach powyższych instytucji

6.14 Awaria sieci teleinformatycznych
Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 14
Postępowanie podczas
awarii sieci
teleinformatycznych

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 7

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 18 Działania Biura
Obsługi
Teleinformatycznej/
Wydziału Inwestycji i
Mienia podczas awarii
sieci
teleinformatycznych
w Starostwie
Powiatowym
w Krapkowicach
PZK – 21
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Działanie Polskiej
Telefonii Cyfrowej
S.A. w zakresie
zapewnienia ciągłości
świadczenia
(odtwarzania) usług
telekomunikacyjnych
w sytuacjach
kryzysowych

INNE

6.15 Strajki, zamieszki, demonstracje
Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego
PRK
PRK – 15
Postępowanie podczas
strajków, zamieszek
i demonstracji

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

SPO – 9I Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz
praw człowieka i obywatela
SPO – 18 Opracowanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
SPO – 24 Wydanie zarządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
SPO – 34 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania
działaniami
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym
SPO – 36 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego
SPO – 37 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczenia działalności edukacyjnej
SPO – 38 Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawie odosobnienia osób
SPO – 39 Wprowadzenie cenzury
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Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego – PZK
PZK – 5 Działania Komendy
Powiatowej Policji
w Krapkowicach
podczas sytuacji
kryzysowych

INNE

