
1. Podstawowe zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: 
 

1) Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji. 

2) Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej. 

3) Opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego.. 

4) Przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej. 

5) Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej. 

6) Wymiany informacji o występujących zagrożeniach z instytucjami szczebla 

gminnego, powiatowego oraz biorącymi udział w zarządzaniu kryzysowym 

 

2. Wszystkich mieszkańców Gminy Głogów zobowiązuje się do: 
1. Przekazania informacji o stwierdzonym zagrożeniu nadzwyczajnym lub 

występujących nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzeń mających wpływ na 

bezpieczeństwo do jednego z ogniw zarządzania kryzysowego: 

 Gminnego Centrum  Zarządzania Kryzysowego  tel. 0 76 835 77 55, lub szefa 

GZZK  kom.  0 507 640 873 całą dobę. 

 Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Głogowie  

tel.  0 76 72 82 833 (605 960 281). 

 

Numery telefonów do powiadamiania. 
Lp Stanowisko Nazwisko Nr telefonu Uwagi 

1 Wójt Gminy Joanna Gniewosz 790 232 000  

2 Sekretarz Leszek Rydz 600 562 433  
3 Szef GZZK Jerzy Kruk 507 640 873  

4 Informatyk  794 115 796  

5 Informatyk 
SMS-owy system 

powiadamiania 
533 207 080  

 
Schemat  

postępowania po powzięciu informacji o zdarzeniu.  
 

Dzwonić na numer: 

 
Obowiązki przyjmującego informację; 

 Ustalić kto nadał – czego dotyczy; 

 Zapisać w karcie zdarzeń; 

 Przeprowadzić analizę myślową; 

 

         112 – czynny całą dobę 

w  całym kraju 

Numery gminne; 

76 836 55 55 -  do godz. 15.30 

 507 640 873 –  czynny całą dobę 



Powiadomić 

 

 
 

  w przypadku      w przypadku  

           zwykłej katastrofy   klęski żywiołowej 

 

 

1. Policję         - 997    1. Policję          - 997 

2. Straż          - 998    2. Straż             - 998 

3. Pogotowie        - 999    3. Pogotowie    - 999 

4. Pogot. gazowe    - 992                      5. Wójta            - 790 232 000 

     6.  Pogot. drogowe  - 981                                    7. Szefa GZZK - 507 640 873 

     8.  Energetyczne     - 991                                   9. Z-cę Szefa     - 507 784 173 

   10.  Dzielnicowy      - (asp. Krystian Konieczny)  

                               tel. - 514 917 152  - aktywny w czasie służby 

                                     - 76 727 7200  - dyżur całodobowy 

        201  -  dyżur całodobowy 

 

Wójt po analizie zdarzenia podejmuje decyzję o: 

 
1. Zwołaniu GZZK w pełnym lub roboczym składzie; 

2. Wprowadza stały dyżur i nakazuje śledzić rozwój sytuacji; 

3. Nakazuje złożyć meldunek do PCZK; 

4. Nakazuje powiadomić wyspecjalizowane służby ratownicze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Koncepcja rozwijania Gminnego Zespołu  Zarządzania 

Kryzysowego 

Wójt Gminy na mocy ustaw o: zarządzaniu kryzysowym, i stanie klęski żywiołowej  

w czasie stanu klęski żywiołowej, kieruje działaniami prowadzonymi na terenie gminy  

w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. 

Wójt  jest kierownikiem Urzędu Gminy oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników 

Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Działania Wójt wykonuje 

przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

W czasie obowiązywania stanu klęki żywiołowej, zespół pracuje w składzie grup roboczych  

(o charakterze stałym i czasowym) w siedzibie Urzędu Gminy. 

Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym 

organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał 

informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym 

zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie 

swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. 

Art. 21 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 



Działania reagowania kryzysowego podejmowane są przez szefa Zespołu, zastępcę szefa  

i członków Zespołu w przypadku wystąpienia zagrożeń o skali wymagającej koordynacji tych 

działań przez Wójta, ma to miejsce w przypadkach, gdy rutynowe czynności ratownicze 

podejmowane samodzielnie przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, organy 

samorządowe, oraz inne jednostki organizacyjne, są niewystarczające dla utrzymania 

właściwego stanu bezpieczeństwa ludzi i zabezpieczenia mienia przed dużymi stratami. 

 

4.  Uruchamianie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

Na co dzień Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego nie jest rozwinięty. 

W godzinach pracy urzędu, pracują tylko etatowi pracownicy Grup Roboczych GZZK. Po 

godzinach pracy oraz w dni wolne i święta, dyżur pod telefonem pełni Szef Gminnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego.(507 640 873) 

Wprowadzanie ciągłej pracy następuje z chwilą wystąpienia zdarzenia, mającego znamiona 

nadzwyczajnego zagrożenia, które może wywołać sytuację kryzysową.  

W związku z powyższym: 

1) Komunikaty o nadzwyczajnych zagrożeniach przekazywane są w systemie 

esemesowym przez Informatyka Gminy, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

2) Od tego momentu Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego prowadzi równolegle 

monitoring oraz wprowadza stan podwyższonej gotowości dla gminnych służb 

ratowniczych.  

3) Gdy zagrożenie przyjmie postać nadzwyczajnego, wyraźnie grożącego sytuacją 

kryzysową, Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powiadamia Wójta  i 

może proponować zwołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

 

5. Zasady informowania ludności o zagrożeniach. 

Wójt Gminy, odpowiedzialny jest na swoim terenie za organizację systemu ostrzegania i alarmowania 

ludności o zagrożeniu. 

Informowanie ludności o zagrożeniu może być realizowane jako: 

1) Powiadamianie - przekazanie informacji o zagrożeniu, ze znacznym wyprzedzeniem 

czasowym, osobom fizycznym. 

2) Ostrzeganie - przekazanie informacji o zagrożeniu mieszkańcom, gdy dysponujemy jeszcze 

odpowiednią rezerwą czasu na podjęcie działań. 

3) Alarmowanie - podjęcie natychmiastowych działań w wyniku zaistniałego zdarzenia (np. 

przerwania wałów przeciwpowodziowych). 

Aby powiadamianie i alarmowanie miało sens, konieczna jest znajomość przez obywateli 

sygnałów alarmowania i powiadamiania. 

 

 

 

 

 

 



Tabela Sygnałów Alarmowych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. /poz. 96/ 

 

Tabela sygnałów ostrzegawczych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. /poz. 96/ 

 

 
 
 


