
ZARZĄDZENIE Nr 53/07 
Starosty Pułtuskiego

z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Pułtusku

Na podstawie  art.  4  ust.  1.  pkt  15,  pkt  16,  pkt  20,  art.  35  ust.  3,  pkt.4  ustawy z  dnia
5  czerwca  z  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym (Dz.  U.  Nr  142  z  2001r.,  poz.  1592
z późn.zm.) oraz art. 18, art. 21, art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym
2007r. (Dz.U. Nr 89, poz. 590); art. 10 ust 1, ust 2 i ust 3 oraz art. 15 ust.2 ustawy z dnia 18
kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn.zm.), art. 2 i art.
17  ust.6  i  ust.7  ustawy z  dnia  11  listopada  1967 r.  o  powszechnym obowiązku  obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 241 z 2004 r., poz. 2416 z późn.zm.); art. 14 ust. 4 oraz
art. 21b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r.
Nr  147,  poz.  1229,  z  późn.zm.);  §  3  ust.14  rozporządzenia  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. Nr 96, poz.850); oraz
mojego  –  zarządzenia  nr  52/07  z  dnia  25  października  2007  r.  w  sprawie  powołania
powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w Pułtusku, zarządzam - co następuję:

§ 1

1. Utworzyć Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, zwane dalej “PCZK”, które
stanowić będzie moją całodobową służbę dyżurną powiatu pułtuskiego. 

2. PCZK  będzie  zintegrowanym  stanowiskiem  dyspozytorskim  przeznaczonym
do  kierowania  w  moim  imieniu  działaniami  związanymi  z  monitorowaniem,
planowaniem, reagowaniem  i  usuwaniem skutków sytuacji  kryzysowych oraz innych
zagrożeń na terenie powiatu. 

§ 2

Do podstawowych zadań PCZK należy:

1) pełnienie  całodobowego  dyżuru  w  celu  zapewnienia  przepływu  informacji  na
potrzeby zarządzania kryzysowego;

2) współdziałanie  z  centrami  zarządzania  kryzysowego  organów  administracji
publicznej;

3) nadzór  nad  systemem  wykrywania  i  alarmowania  oraz  systemem  wczesnego
ostrzegania ludności;

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie  z  podmiotami  prowadzącymi  akcje  ratownicze,  poszukiwawcze

i  humanitarne;
6) dokumentowanie  działań podejmowanych przez PCZK;
7) realizacja  zadań  stałego  dyżuru  na  potrzeby  podwyższania  gotowości  obronnej

państwa.
§ 3

Obsługę  PCZK  w  systemie  całodobowym zapewni  Wydział  Zarządzania  Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz w ramach współdziałania Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej.



   § 4

1. Pracę  w  PCZK  będą  wykonywać  pracownicy  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego
Starostwa  Powiatowego  w  Pułtusku,  zwani  dalej  Dyżurnymi  PCZK,  pełniący  dyżury
całodobowo  w systemie zmianowym, z uwzględnieniem zapisu zawartego w § 4 ust. 3
i ust.4.

2. W ramach współdziałania dyżur w PCZK pełnią:

1) Całodobowo  -  Dyżurny  Operacyjny  Powiatowego  Stanowiska  Kierowania
Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Pułtusku,  będący
jednocześnie  dyżurnym Grupy  Monitorowania  Prognoz  i  Analiz  Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej Dyżurnym PSK.

2) Doraźnie - Dyżurny specjalista z instytucji wiodącej – powoływany wg potrzeb,
stosownie do zaistniałej sytuacji kryzysowej.

3. Do  czasu  zapewnienia  obsady  pracowników  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego
umożliwiającej  pełnienie  dyżuru w PCZK w systemie  całodobowym,  wprowadza się
dyżury domowe pracowników wydziału - pod telefonem służbowym, które będą pełnione
zgodnie z grafikiem. 

4. W przypadku wystąpienia  sytuacji   kryzysowych dyżur  w  PCZK będzie  prowadzony
przez  pracowników  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego w  systemie  zmianowym  -
dwunastogodzinnym począwszy od godziny 8.00 do 20.00  i  20.00 do 8.00. 

§ 5

PCZK kieruje Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

§ 6

Do  zadań  dyżurnych  PCZK  należy; wykonywanie  zadań  PCZK  określonych  w  §  2
zarządzenia  oraz  pomoc w realizacji  moich ustawowych zadań w sprawach  zarządzania
kryzysowego, o których mowa w art. 17 ust. 2  ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26
kwietnia 2007r.(Dz.U. Nr 89, poz. 590). 

  § 7

1. PCZK  będzie  funkcjonować  w  budynku  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży
Pożarnej  w  Pułtusku  przy  ul.  Daszyńskiego  19  w  pomieszczeniach  Powiatowego
Stanowiska Kierowania KP PSP - na podstawie zawartego porozumienia w tym zakresie
oraz Wydziału Zarządzania  Kryzysowego Starostwa.

2. Komendant  Powiatowy  Państwowej  Straży  Pożarnej  na  zasadach  zawartego
porozumienia, o którym mowa w ust 1,  udostępni pomieszczenia, wyposażenie,  sprzęt
techniczny  dla  potrzeb  PCZK  oraz  określi  Dyżurnym  PSK  zadania  zgodnie
z regulaminem PCZK.     

     



§ 8

1. Zastępczą  siedzibę  PCZK  będzie  stanowić  wyznaczony  moją  decyzją  obiekt,
posadowiony  na  terenach  nie  zagrożonych  przez  powódź,  w  którym  zostaną
zorganizowane  łącza  sieci  radiowej  i  teleinformatyczne,  przygotowane  do
funkcjonowania stanowisk PCZK.

2. W  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  możliwość  przeniesienia  PCZK
z  dotychczasowej  siedziby  do  pomieszczeń  jednostki  organizacyjnej  powiatu
kompetentnej  do  kierowania  akcją  związaną  z  przeciwdziałaniem  skutkom  sytuacji
kryzysowych.

3. Kierownik  jednostki  organizacyjnej  powiatu,  do  której  przeniesiono  siedzibę  PCZK
udostępni  pomieszczenia,  sprzęt,  wyposażenie  i  środki  łączności  do  realizacji  zadań
PCZK. 

4. Na wypadek niemożności użytkowania PCZK, zapewnia się awaryjne, ruchome centra
kierowania.

§ 9

Szczegółową  organizację,  zasady  działania  PCZK,  obieg  informacji  oraz  zakres
odpowiedzialności  osób  funkcyjnych  i  dyżurnych  określa  regulamin,  stanowiący
załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 10

Finansowanie  zadań  PCZK  będzie  realizowane  z  budżetu  powiatu,  w  tym:  dochodów
własnych  powiatu,  dotacji  celowych  z  budżetu  państwa  oraz  środków  z  innych  źródeł
określonych  corocznie  w  uchwale  budżetowej  powiatu  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

§ 11

1. Wyposażenie  techniczne  PCZK  należy  dostosować  zgodnie  z  obowiązującymi
standardami w zakresie zarządzania kryzysowego.

2. Przygotowanie  wyposażenia  technicznego  PCZK  obejmuje  w  szczególności
zorganizowanie  odpowiednio wyposażonych, zintegrowanych ze  sobą stanowisk pracy
dla dyżurnych, o których mowa  § 4. 

§ 12

Dyrektora  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  zobowiązuję  do  zapewnienia  wyposażenia
PCZK, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym
wyposażenia w urządzenia teleinformatyczne wraz z oprogramowaniem, środki łączności
oraz  pomieszczenia  do  pracy  i  odpoczynku  dla  dyżurnych  PCZK,  w  uzgodnieniu
z Dyrektorem WZK oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

§ 13

Sekretarza Powiatu zobowiązuję do przygotowania wprowadzenia zmian w obowiązującym
Regulaminie  Organizacyjnym Starostwa  celem określenia  zadań,  organizacji  pracy  oraz
zapewnienia całodobowych dyżurów pracowników Wydziałów Zarządzania Kryzysowego
w PCZK.
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Dyrektorzy  wydziałów  Starostwa  oraz  powiatowych  jednostek  organizacyjnych
w  uzgodnieniu  z  Dyrektorem  WZK  delegują  do  pracy  w  PCZK  niezbędną  liczbę
pracowników. 

      § 15

Komendantowi  Powiatowemu Państwowej  Straży Pożarnej,  Dyrektorowi  Samodzielnego
Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej,  Dyrektorowi  Zarządu  Dróg  Powiatowych,
Powiatowemu  Inspektorowi  Nadzoru  Budowlanego  oraz  w  ramach  współdziałania
Komendantowi  Powiatowemu  Policji,  Powiatowemu  Lekarzowi  Weterynarii  oraz
Powiatowemu  Inspektorowi  Sanitarnemu  w  Pułtusku  –  powierzam,  przygotowanie
organizacyjne i techniczne  stanowisk dyżurnych, podległych im służb, do niezwłocznego
przekazywania  do  PCZK informacji  na  pot  rzeby zarządzania  kryzysowego  w systemie
całodobowym.

§ 16

1. Gminy, służby, inspekcje i straże oraz inne jednostki organizacyjne powiatu zobowiązuję
do  natychmiastowego  przekazywania  informacji  do  PCZK  o  zaistniałych  sytuacjach
kryzysowych oraz innych zdarzeniach, które powodują zagrożenia dla ludzi i środowiska
oraz współdziałania w zapobieganiu i usuwaniu ich skutków.

2. Powierza  się  Komendantowi  Powiatowemu  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Pułtusku
zapewnienie  przepływu informacji  na  potrzeby zarządzania  kryzysowego  w powiecie
pułtuskim - poza godzinami pracy Starostwa - do czasu zapewnienia obsady Wydziału
Zarządzania  Kryzysowego  umożliwiającej  pełnienie  dyżurów  w  PCZK  w  systemie
całodobowym .

§ 17

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Dyrektorowi WZK. 

§ 18

Nadzór nad realizacją zarządzenia będę pełnił osobiście. 

§ 19

Traci  moc  moje  zarządzenie  nr  23/03  Starosty  Pułtuskiego  z  dnia  24  lipca  2003r.  
w  sprawie  organizacji  i  zasad  funkcjonowania  Powiatowego  Centrum  Zarządzania
Kryzysowego.

§ 20

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA 

mgr inż. Tadeusz Nalewajk


