
ZARZADZENIE NR .:r.:. /21

z dnia ..1.!,..listopada 2021 r.

ll' sprawie po* olania N{iej skiego Zespolu Zar z4dzania Kr1'zysowego

Na podstawie art. 19 ust. 4, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz1dzannt
kryzysowym (Dz.lJ.z2O20r.poz. 1856 z p6in. zm.t) oraz art. Tust. l pkt 14ustawyzdnia
8 marca I 990 r. o samorz4dzie gninnym (Dz. lJ . z 2021 r. poz. 1372 z p6in. zm.2) w zwi4zku
z art.92 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z
2020 r. poz. 920 z po2n. zm.3) zarz4dzam. co nastgpuje:

sr
Powolujg Miejski Zesp6l Zarz4dzariaKryzysowego zwany dalej ,lespolem" w skladzie:
1 . Szef Zespolu Prezydent Miasta Bialegostoku.
2. Pierwszy Zastgpca Szefa Zespolu - ZastQpca Prezydenta Miasta Bialegostoku, nadzorujqcy

sprawy porzqdku publicznego i bezpieczeristwa obyrvateli.
3. Drugi ZastQpca Szefa Zespolu - Dyrektor Bi:ura Zarz4dzanta Kryzysowego Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku.
4. Trzeci ZastEpca Szefa Zespotu - Komendant Miejski Panstwowej Stra2y Po2amej

w Bialymstoku.
5. Grupa monitorowania, prognoz i analiz.
6. Grupa operacji i organizacji dzialan.
7 . Grupa zabezpieczenia logistycznego.
8. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy spolecznej.

s2
1. W sklad grupy monitorowania, propoz i analiz wcho&i:

1) Kierownik grupy:
a) Kierownik Miejskiego Centrum Zarz4dzarua Kryzysowego w Biurze Zarzqdzania

Kryzysowego Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku;
2) Czlonkowie grupy:

a) Naczelnik Wydzialu Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Panstwowej
Stra2y Po2arnej w Bialymstoku;

b) Zastgpca Komendanta Miejskiego Policji w Bialymstoku, nadzoruj4cy sprawy
zarz4dzaniaWlzysowego;

c) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Bialymstoku;
d) Starszy Inspektor Weterynaryjny do spraw niterz4t i zwalczania chor6b

zaku2nych - przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bialymstoku;
e) Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej, Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku;
f) Dyrektor Departamentu Komunikacji Spolecznej, Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku;
g) Dyrektor Departamentu Ochrony Srodowiska, Urzgdu Miejskiego w Bialyrnstoku.

I Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. z 2021 r. poz
2 Zmiana tekstu iednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. z 2021 r. poz
I Zmiana tckstu jednolitego urymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. z 2021 r. poz
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2. W sklad grupy operacji i organizacji dzialarfi wchodzi:

I ) Kierownik gruPY: n . , ---.^: c. ,-' 
u) Nu"r"rrik 

' 
wydziatu operacyjnego Komendy Miej skiej Paristwowej Stra2y

Po2amej w BialYmstoku;

2) Czlonkowie gruPY:' a) Naczelnif Siiab Policji Komendy Miejski-ej Policji w Bialymstoku;

b) Komendant Stra2y Miejskiej w Bialymstoku;

cj Powiatowy I.trp"ttot ttiudro- Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Bialymstoku;

d) Oyr"ttot 3u*odri"lr"go Publicznego ZaLCadu Opieki Zdrowotnej Wojew6dzkiej

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Biall'rnstoku

e1 OyrlWor2an4tlu Dr6g Miejskich, Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku'

3. W sidad grupy zabezpieczenia logistycznego wchodzi:

l) Kierownik gruPY:' a) ZastQpcf, 
-Dyrektora 

Departamentu Obslugi Urzgdu, Urzgdu Miejskiego

w BialYmstoku;
2) Czlonkowie gruPY:

a) Przedstawiciel Enea Cieplo Sp. z o'o' w Bialyrnstoku,

tj oyrettor Zakladt produkcji i Eksploatacji wodoci4gi Biaiostockie Sp. z o. o

w Bialymstoku,
c) Dyrektor PGE Dystrybucja S.A' Oddzial Rejon Energetyczny Bialystok Miasto

w BialYrnstoku,
d)KierownikZxz4dzartlaRuchemSieciPolskaSp6lkaGazownictwaSp.zo.o.

Oddzial ZatJad Gazowniczy w Bialymstoku,

e) Skarbnik Miasta Bialegostoku

fl Dyrektor Departamenti Otstugl Mieszkaric6w, Urzqdu Miejskiego w Biatymstoku'

4. W sklad grupy opieki zdrowotnej i pomocy spolecznej wchodzi:

1) Kierownik gruPY:' 
a) Dyrekto; Depatamentu Spraw Spolecznych Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku;

2) Czionkowie gruPY:

a) Dlrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Bialynstoku'

bj Dyrektor niuia Priwnego, Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku

cj Pehomocnik Prezytlinia Miasta Bialegostoku do spraw wsp6lpracy

z or gatizacl ami Pozarz4dowYmi,
d; Oyrlktor Samodzielnego Szpitala Miejskiego im' PCK w Bialymstoku'

s3
1. W przlpadku nieobecnoSci Szefa, pracami zespolu kieruje wyztaczony przez fiego

Zxtgpca.
2 G.d; monitorowania, prognoz i artaliz oraz grupq opieki 

-zdrowotnej 
i pomocy

spoleczne3 podporz4dkowuje - Drugiemu ZastQpcy Szefa Zespotu'

3. drupg oieracl i'organizacji dzialah oraz grupq zabezpieczenia logistycznego

podporz4dkouuj e -Trzeciemu Zastgpcy Szefa Zespolu'

+. i,Aiel sti Zesp6\ZanqAzania Kryzysowego pracuje na polecenie Szefa Zespolu'

5. Szei Zespoiu stosownie ao zaisiniale3 sytuacji mo2e dora:inie zapraszae do udziatu- 
* p.u"u"t Zespolu przedstawicieli oigantzacji pozarz4dowych' ekspert6w oraz inne

osoby.

4k
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l. Szczeg6lowe zadania zespolu okreSla regulamin dzialania Zespotu.
2. Zesp6l dziala na podstawie Planu Zatz4dzania Krlzysowego Bialegostoku, rocznego

planu pracy oraz regulaminu, stanowiqcego zal1cznrk do niniejszego zarz4dzetia.
3. Alarmowanie oraz obieg informacji dla Zespolu organizuje Miejskie Centrum

ZarzEdzuia Kryzysowego, Bilora ZNzqdzania Kryzysowego Urzgdu Miejskiego
w Biab,rnstoku, a obslugg kancelaryjno-biurow4, wieloosobowe stanowisko pracy do
spraw zNz4dzwia kryzysowego Biura Zarz4dzania Kryzysowego Urzgdu Miejskiego
w Biatrymstoku

ss
Funkcjonowanie Zespolu finansowane jest z bud2etu miasta Bialegostoku.

s6
Traci moc Zarz4dzenie Nr 897/19 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 07 puldziernlka
2019 r. w sprawie powolania Miejskiego Zespofu Zarz4dzania Kryzysowego.

s7
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Dyrektorowi Biwa ZNzqdzana Kryzysowego Urzgdu
Miel'skiego w Bialymstoku.

PREZYDENT ASTA

dr hab. Tadc uskolaski
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Zarz4dzeni-e wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



Zalacznik do
zariqazenia Nr .?.$..lzt
PrezvdentaMiasta Bislegostoku
, ania ..'(5.. ustopada 2021 r.

REGULAMIN
dzialania Miejskiego Zespolu Z*z4dzallia- Kryzysowego

I. Postanowieniaog6lne

s1
Ustala siq Regulamin dzialana Miejskiego Zespotu Zarz4dzanra Kryzysowego

w Biafymstoku, 
-okt"Strj4"y zadania, organizacjQ oraz Wb pracy Zespotu z zakrest)

zarz1dzania kry zysowego.
s2

I . Do zadafi Zespolu nalezy:
it;;" *yttgprr.ia"yct i potencjalnych zwozeh mogqcych miec wplyw na

- 
bezpieczeirstwo publicme i prognozowanie tych zagro2ei;

2) przygotowanie propozycji uzycia sit i Srodk6w niezbqdnych do opanowania sltuacji

kryzysowej;
3; doradzanie'w zakresie koordynacji dziataf sl'azb, inspekcji i *rrty w sytuacjach

kryzysowych;
4) przygotowywanie propozycji dzialai r przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosk6w
' iotyLq"yil, *yto"l*u"iu, zniany lub zaniechania dzialan ujqtych w planie

Zarz4dzania Kryzysowego Bialego stoku;

S) iiekaz.wante tlowiadomo5ci publicznej informacji zwi4zatych z zagro1eniamr; 
_

6j wsp6ldzialanie z Szefem igencji eezpieczefstwa WewnEtrznego w zakresie

prieciwdzralwia, zapobiegania i usuwania skutk6w zdarzeh o charakterze

terrorystYcznYm;
7) realizacja zadari z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej I

8) opiniowanie P larr't Zarz4dzwtia Kryzysowego Bialegostoku'

II. Szczeg6lowy zakres dzialania Zespolu'

s3
1 . Do zadah grupy monitorowania, prognoz r analiz r,aleizy:

i) ,up"*ii"*" w razre koniecznosci calodobowych dyzur6w przez czlonk6w Miejskiego

Zesp oht Zar z4dzania KrYzYsowe go ;

2) prognozowani e zagro1ifi'oraz 
-opracowanie i ocena procedur ich likwidacji lub

ograniczenia skutk6wl
3) nidzorowanie systemu ostrzegania i alarmowania;

4j prowadzenie bazy danych o silach i srodkach niezbgdnych do efektlvrnego reagowanla

(w tym list eksPert6w i doradc6w);

s) )apewnienie .iul"j *y-i*y informacji z instyhrcjami szczebla wojew6dzkiego

i gminami s4siednimi powiatu bialostockiego;

6) m-onitorowan ie zagoief oraz sprawne przekazywanie danych poszczeg6lnym grupom;

7j opracowanie biez4cej dokumentacji z dzialah; 
,

si pio*uar""i" dzialai w zakresie ostrzegania i alarmowania ludnoSci;

s&



9) przygotowy"wanie analiz o zagroLeniach, dzialaniach oraz wniosk6w i propozycji
rozwoju sytuacji.

2. Do zadah grupy operacji i organizacji dzialafi nalezy:
1) koordynowanie dzialah sluZb i podmiot6w ratowniczych o r62nym podporz4dkowaniu;
2) organizowanie dorulnych dzialair ratowniczych;
3) organizowanie sztabu akcji ratowniczej;
4) koordynowanie dzialari ochronno-porz4dkowych;
5) wsp6ldzialanie ze shrZbami, podmiotami i organizacjami pozarz4dowymi oraz inn).rni

organami w realizacji zadaf w ramach prowadzonych dziala6;
6) koordynowanie dzialari medyczno-epidaniologicznych;
7) przeprowadzenie kalkulacji sil i Srodk6w oraz okreSlenie potrzeb wynikaj4cych

z prow adzonych dzialah:.
8) wsp6lpraca z mediami w zakresie polityki inform acylnej zwi4zanej z prowadzon4

akcja ratownicz4.

3. Do
1)

2)
3)
4)
s)
6)
7)
8)

e)

zadafi grupy zabezpieczenia logistycznego nalezy:
organizowanie zabezpieczenia i dystrybucji posiadanych zapas6w logistycznego
zabezpteczenia dzidaA;
planowanie, realizowanie i nadzorowanie wydatk6w fi nansowych;
zapewnienie Swiadczeri osobistych i rzeczowych;
szacowanie szk6d i strat;
zabezpieczenie logistyczne ratownik6w i poszkodowanych;
organizowanie napraw sprzgtu i wyposaZenia;
przygotowanie warunk6w do pracy Zespofu;
przedstawienie moZliwodci zabezpieczeria potrzeb na sprz?t i 6rodki niezbgdne do
prowadzenia dzialari;
prowadzenie dokumentacji gospodarki materialowej.

III. Organizacja i tryb pracy Zespolu.

s4
1. Pracami Zespotu kieruje SzefZespolu do kt6rego zadari nalezy w szczeg6lno!;ci'.

1) przygotowyrvanie rocznego pianu pracy Zespolu;
2) opracowywanie regulaminu dzialania Zespolu;
3) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeri;
4) zawiadomienie o terminach i przewodniczenie posiedzeniom Zespofu;
5) zaproszenie na posiedzenie Zespolu os6b spozajego skladu.

+,;k

4. Do zadan grupy opieki zdrowotnej i pomocy spolecznej nale?y'.
1 ) koordynowanie dzialari medyczno-sanitamych;
2) prowadzenie punktu informacji oraz porad prawnych;
3) koordynowanie opieki psychologicznej poszkodowanym i potrzebuj4cym;
4) udzielanie pomocy socjalnej;
5) prowadzenie monitoringu wSr6d poszkodowanych i potrzebuj4cych;
6) wsp6lpraca z mediami w zakresie polityki in form acylnej zwi4zanej z sytuacjq

kryzysow4;
7) ustalanie potrzeb i organizowanie odbioru, przechowywania i dystrybucji dar6w;
8) koordynacja wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi;
9) organizowanie systemu samopomocy sp olecznej.



ss
1. Posiedzenie Zespotu nroluje jego szefnie rza dziej ni? ruz nakwartal'

i. W prrypuaU"f *y-ugu.14"y"tt- n iezwlocztej analizy i, oceny zagrohefi onz.koordynacji

dzialan 
^ 
ratowni crych- szsi Zespotu moze zarzqdzif posiedzenie Zespolu w trybie

natychmiastowYm.
:.w"povpuau"tzaistnieniaokolicznoSciuniemoZliwiaj4cychSzefowiZespofu- 

.pru*o**i" jego funkcji, pracami Zespolu kiauje Pierwszy ZastQpca Szefa Zespotu lub

wyznaczorry przez niego zastQPca.

s6
1. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespot't wraz z projektami dokument6w lub

harmonogramem obrad przesyla sig na 14 dni przed planowanl'rn posiedzeniem'

z. Vrie.1t""ti pracy Zespofu iesi Urzaa Miejski w Bialymstoku, ul' Slonimska 1 lub inne

miej sce wskazan e przez Szefa Zespotu.

3. Roczny plan pracy Zespotu zatwierdza Prezydent Miasta Bialegostoku do kotica styczrua

danego roku.

PREZ
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