ZARZĄDZENIE NR 97/2021
STAROSTY KŁODZKIEGO
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz organizacji Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Na podstawie: art. 17, art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2020.1865
t.j.), art. 4, ust. 1, pkt 15, 16, 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920
t.j.), art. 14, ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869 t.j.)
Starosta Kłodzki zarządza co następuje:
§ 1. Zmianie ulega załącznik nr 3 "Zadania i procedura współdziałania pracowników Wydziału Zarządzania
Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku (PCZK) oraz
Dyżurnych Stanowiska Kierowania KP PSP w Kłodzku'' do Zarządzenia nr 77/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia
27 maja 2021 roku, którego treść została zawarta w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA
Maciej Awiżeń
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Załącznik do zarządzenia Nr 97/2021
Starosty Kłodzkiego
z dnia 6 lipca 2021 r.
Zadania i procedura współdziałania
pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej Starostwa
Powiatowego w Kłodzku (PCZK) oraz Dyżurnych Stanowiska Kierowania KP PSP w Kłodzku
1. Całodobową służbę dyżurną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) stanowią
pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej (ZKB) zwani „Służbą
Dyżurną” przy wsparciu Dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej
w Kłodzku.
2. Służba dyżurna zobowiązana jest do utrzymywania stałego kontaktu wewnątrz własnej struktury, tj.
pomiędzy PCZK a Służbą Dyżurną KP PSP.
3. Otrzymane informacje o zdarzeniu, ostrzeżenia oraz inne istotne informacje służba dyżurna PCZK
przekazuje niezwłocznie do gmin i powiadamia właściwe służby działające na terenie powiatu.
4. Procedura działania służby dyżurnej PCZK (Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa
i Polityki Zdrowotnej) w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30:
a.Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, ostrzeżeniu jest ona przekazywana wewnątrz służby dyżurnej.
Dalsze czynności związane z jej wykorzystaniem podejmują pracownicy PCZK.
b.Pracownik PCZK każdorazowo powiadamia o ważnych zdarzeniach i ostrzeżeniach Dyrektora Wydziału
ZKB Starostwa Powiatowego w Kłodzku, osobę go zastępującą lub jeżeli jest to niezbędne przekazuje
informację bezpośrednio Staroście.
c.Pracownik PCZK na bieżąco ocenia sytuację oraz przekazują informację w zależności od właściwości do
burmistrza/wójta gminy, odpowiedzialnych służb i instytucji oraz do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego.
d.Decyzję o zwołaniu PZZK podejmuje Starosta.
e.W przypadku zwołania PZZK pracownicy PCZK powiadamiają skład zespołu.
f.Na polecenie Starosty pracownicy PCZK przechodzą w tryb pracy ciągłej.
g.Pracownicy PCZK utrzymują stały kontakt z dyżurnym Stanowiska Kierowania KP PSP, KPP, służbami,
inspekcjami, właściwymi gminami i instytucjami oraz WCZK Wrocław.
h.Podjęte przez pracowników PCZK czynności dokumentowane są w „Dzienniku Zdarzeń”.
5. Procedura działania Dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kłodzku (Służba Dyżurna) w dni robocze od godz. 15.30 do godz. 7.30 oraz całodobowo w dni
wolne:
a.„Służba Dyżurna” po otrzymaniu informacji o zdarzeniach, ostrzeżeniach meteorologicznych,
hydrologicznych i innych przekazuje natychmiast informację do pełniącego dyżur telefoniczny pracownika
PCZK, który realizuje czynności określone w pkt. 4.
b.Wszelkie zdarzenia na terenie gmin -powiatu „Służba Dyżurna” realizuje we własnym zakresie
i posiadanych możliwości.
c.Zdarzenia występujące na terenie jednej gminy wspomaga (koordynuje), udziela informacji właściwy
Burmistrz/Wójt oraz/lub pracownicy gminnych komórek zarządzania kryzysowego.
d.Numery telefonów kontaktowych do PCZK oraz do gmin będą na bieżąco uaktualniane przez Wydział
ZKB i przesyłane do KP PSP w Kłodzku. Harmonogram miesięczny pełnionych dyżurów pracowników PCZK
przekazywany będzie w formie elektronicznej do KP PSP w Kłodzku w ostatnim dniu roboczym miesiąca
poprzedzającego miesiąc pełnienia dyżurów. Wszelkie zmiany w przesłanym grafiku wymagają ponownego
przekazania do KP PSP w Kłodzku.
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