
ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.36.2017
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla 
zagrożeń w cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 209) oraz Zarządzenia Nr 61 Wojewody Opolskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu 
realizacji zadań po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni 
Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa opolskiego, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania oraz celem służbowego wykorzystania ,,Moduły zadaniowe stopni 
alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni" określone oddzielnie dla każdego stopnia 
alarmowego, stanowiącego załącznik do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

§ 2. Zobowiązuje się kierujących działaniami, wykonawców i wspomagających do bezwzględnej realizacji 
przedsięwzięć ujętych w modułach zadaniowych, z chwilą wprowadzenia stopnia alarmowego.

§ 3. Traci moc zarzadzenie Burmistrza Kolonowskiego nr Or.0050.107.2016r. z dnia 4.10.2016r.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston
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I. Cel zadania 
 
 Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy do  przeciwdziałania  i minimalizowania  skutków  ataków  terrorystycznych  lub sabotażowych,  których 

rodzaj i zakres są trudne do przewidzenia. 

   Wprowadzone regulacje mają na celu zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania Urzędu oraz bezpieczeństwa osób w nim 

przebywających. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  
 
- utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej 

- utrudnienia w zapewnieniu łączności 

- utrudnienia w funkcjonowaniu systemów informatycznych 

- absencja pracowników (np. okres urlopowy, zwiększona liczba zachorowań)  

- niewłaściwy przepływ informacji 

- zwiększona liczba klientów Urzędu 

- akcje protestacyjne organizowane przy Urzędzie  

- zaniepokojenie wśród pracowników 

- możliwy chaos organizacyjny związany np.: ze wzrostem liczby fałszywych alarmów, blokadą ciągów komunikacyjnych czy „szum medialny" 

Nr 1 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 15.03.2017r. 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach  

I stopnia alarmowego (stopień ALFA) 

 

Wykonawca 
zadania 

Sekretarz Urzędu 
 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego 
GZZK  

Załącznik do Zarządzenia Nr Or. 0050.36.2017

Burmistrza Kolonowskiego

z dnia 17 marca 2017 r.
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- inne - których na obecnym etapie nie można zdefiniować 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

  

III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Po wprowadzeniu I stopnia alarmowego (stopień ALFA) należy wykonać                            
w szczególności następujące zadania: 

1) prowadzić, przy użyciu Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej, 
wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludności, które potencjalnie mogą stać się celem 
zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym imprez masowych i zgromadzeń 
publicznych; 

2) prowadzić, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną 
kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie 
mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym; 

3) zalecić podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku 

zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych 

ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak 

nietypowej działalności; 

4) poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności 

w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia; 

5) zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do 

wzmocnienia ochrony obiektów; 

6) przeprowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren 

obiektów; 

7) sprawdzać, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie 

podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                    
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 10.06.2016r. o działaniach antyterrorystycznych                             
(Dz. U. z 2016r., poz. 904); 

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 25.07.2016r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i 
stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016r., poz. 1101)   

 

Id: 34101DB5-36C9-4D12-B4E9-D4A94C7BD237. Podpisany Strona 2



 

 

 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

8) sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa; 

 

9) dokonać, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia 

działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania 

systemów rejestracji obrazu; 

10) dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych                          

z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych; 

11) prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą 
potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania. 

  
IV. Koncepcja działania   
  

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1. Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego zostanie przekazana przez Starostę Powiatu Strzeleckiego za 
pośrednictwem PCZK 

2. Niezwłoczne przekazanie w/w informacji dla Burmistrza.  
3. Burmistrz  po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego, nakazuje realizację procedur opisanych 

w niniejszych modułach zadaniowych. 

Sekretariat,                      

Sekretarz Gminy    

pracownik ds. zarządzania kryzysowego 

                                     

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 
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1. Zadania po wprowadzeniu I stopnia alarmowego – ALFA, Burmistrz realizuje poprzez wykonawców poszczególnych 
zadań. 

2. Wprowadzenie któregokolwiek ze stopni alarmowych powoduje obligatoryjne zwołanie posiedzenia GZZK. 

3. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością, upoważnieniem do podejmowania decyzji, organizacją pracy                 

i przekazywaniem informacji ujęte są w GPZK i dokumentach regulujących funkcjonowanie GZZK. 

GZZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawca 

1. Wykonywanie zadań z części III.  
2. Dokumentowanie działań przebiega następująco: 

- z przebiegu obrad GZZK powstaje protokół, 
- przekazywane przez służbę stałego dyżuru zadania i meldunki zwrotne (gdy zostanie uruchomiony) zapisywane są 
w dzienniku przyjętych/wysłanych sygnałów/informacji, 
- korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona na stanowisku ds. zarządzania 
kryzysowego 
 

GZZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W sytuacji powstania incydentu ataku terrorystycznego lub ataku sabotażu, który przerośnie możliwości Urzędu                     

z uwagi na braki własne lub niezbędne w przypadku dużej skali zagrożenia, zaistnieje potrzeba zwrócenia się do 

zewnętrznych służb i podmiotów.     
GZZK  

 
 
 
 
V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
 
W przypadku przedłużania się okresu, na który wprowadzono – I stopień alarmowy nie przewiduje się potrzeb odnośnie wsparcia 

prowadzonych działań. 

VI.  Budżet zadania 
 

1. Realizacja w ramach budżetu własnego. 
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Nr 1 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 15.03 .2017r. 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach  

I stopnia alarmowego (stopień ALFA-CRP) 

 

Wykonawca 
zadania 

Sekretariat 
 Informatyk 
 
GZZK    

 

I. Cel zadania 
 
Zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organów samorządowych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia                                 

o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne Urzędu Miasta i Gminy albo w przypadku wystąpienia takiego 

zdarzenia      

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  
 
- utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej 

- utrudnienia w zapewnieniu łączności 

- utrudnienia w funkcjonowaniu systemów informatycznych 

- absencja pracowników (np. okres urlopowy, zwiększona liczba zachorowań)  

- niewłaściwy przepływ informacji 

- zwiększona liczba klientów Urzędu 

- akcje protestacyjne organizowane przy Urzędzie  

- zaniepokojenie wśród pracowników 

- możliwy chaos organizacyjny związany np.: ze wzrostem liczby fałszywych alarmów, blokadą ciągów komunikacyjnych czy „szum medialny" 

- inne - których na obecnym etapie nie można zdefiniować 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Po wprowadzeniu I stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) należy wykonać w 

szczególności następujące zadania: 

1) wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów 

teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, zwanych dalej 

„systemami”, w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania zgodnie z 

właściwością, oraz: 

a) monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa 

komunikacji elektronicznej, 

b) sprawdzać dostępność usług elektronicznych, 

c) dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów; 

2) poinformować personel instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności 

w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów; 

3) sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego 

CRP, podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonać weryfikacji 

ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty 

bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji 

oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji; 

4) dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z 

wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonać weryfikacji 

posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                    
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 10.06.2016r. o działaniach antyterrorystycznych                             
(Dz. U. z 2016r., poz. 904); 

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 25.07.2016r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i 
stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016r., poz. 1101)   
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Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz systemów kluczowych dla 

funkcjonowania organizacji, oraz weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie 

poprawności funkcjonowania systemu; 

5) sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na 

bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz 

wydarzeń; 

6) informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania 
na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania 
organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra 
właściwego do spraw informatyzacji. 
 
IV. Koncepcja działania 
 

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1. Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego zostanie przekazana przez Starostę Powiatu Strzeleckiego za 
pośrednictwem PCZK. 
 

2. Niezwłoczne przekazanie w/w informacji dla Burmistrza.  
 

3. Burmistrz po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego, nakazuje realizację procedur opisanych 
w niniejszych modułach zadaniowych. 
 

Sekretariat,                        

Informatyk  

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 
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1. Zadania po wprowadzeniu I stopnia alarmowego – ALFA-CRP, Burmistrz realizuje poprzez wykonawców 
poszczególnych zadań. 

2. Wprowadzenie któregokolwiek ze stopni alarmowych powoduje obligatoryjne zwołanie posiedzenia GZZK. 

3. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością, upoważnieniem do podejmowania decyzji, organizacją pracy                 

i przekazywaniem informacji ujęte są w GPZK i dokumentach regulujących funkcjonowanie GZZK. 

GZZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawca 

1. Wykonywanie zadań z części III.  
2. Dokumentowanie działań przebiega następująco: 

- z przebiegu obrad GZZK powstaje protokół, 
- przekazywane przez służbę stałego dyżuru zadania i meldunki zwrotne (gdy zostanie uruchomiony) zapisywane są 
w dzienniku przyjętych/wysłanych sygnałów/informacji, 
- korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona na stanowisku ds. zarządzania 
kryzysowego 
 

GZZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W sytuacji powstania incydentu ataku terrorystycznego lub ataku sabotażu na system teleinformatyczny – CRP, który 

przerośnie możliwości Urzędu z uwagi na braki własne lub niezbędne w przypadku dużej skali zagrożenia, zaistnieje 

potrzeba zwrócenia się do zewnętrznych służb i podmiotów.     
GZZK  

 
V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
 
W przypadku przedłużania się okresu, na który wprowadzono – I stopień alarmowy ALFA-CRP nie przewiduje się potrzeb odnośnie wsparcia 

prowadzonych działań. 

 

VI.  Budżet zadania 
 

1. Realizacja w ramach budżetu własnego.  
 

Id: 34101DB5-36C9-4D12-B4E9-D4A94C7BD237. Podpisany Strona 8



 

 

 

  

Nr 2 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 15.03.2017r. 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach  

II stopnia alarmowego (stopień BRAVO) 

 

Wykonawca 
zadania 

Sekretarz Gminy 
 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego 
GZZK  

 

I. Cel zadania 
 
 Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy do  przeciwdziałania  i minimalizowania  skutków  ataków  terrorystycznych  lub sabotażowych,  których 

konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.  

    Wprowadzone regulacje mają na celu zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania Urzędu  oraz bezpieczeństwa osób w nim 

przebywających. 

 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  
 
- utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej 

- utrudnienia w zapewnieniu łączności 

- utrudnienia w funkcjonowaniu systemów informatycznych 

- absencja pracowników (np. okres urlopowy, zwiększona liczba zachorowań)  

- niewłaściwy przepływ informacji 

- zwiększona liczba klientów Urzędu 

- akcje protestacyjne organizowane przy Urzędzie  

- zaniepokojenie wśród pracowników 

- możliwy chaos organizacyjny związany np.: ze wzrostem liczby fałszywych alarmów, blokadą ciągów komunikacyjnych czy „szum medialny" 

- inne - których na obecnym etapie nie można zdefiniować 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Po wprowadzeniu II stopnia alarmowego (stopień BRAVO) należy wykonać zadania 
wymienione dla I stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie 
tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA. Ponadto należy wykonać 
w szczególności następujące zadania:   

1) Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej lub Komendant 

Główny Żandarmerii Wojskowej wprowadzają obowiązek noszenia broni długiej oraz 

kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy 

bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, 

które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym; 

2) wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych                   

w rejonach zagrożonych; 

3) wzmocnić ochronę środków komunikacji publicznej; 

4) sprawdzić funkcjonowanie zasilania awaryjnego; 

5) ostrzec personel o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym; 

6) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania 

procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

7) sprawdzić i wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych; 

8) wprowadzić zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym; 

9) sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne 

uzbrojone formacje ochronne; 

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                    
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 10.06.2016r. o działaniach antyterrorystycznych                             
(Dz. U. z 2016r., poz. 904); 

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 25.07.2016r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i 
stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016r., poz. 1101)   
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Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

10) wprowadzić kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub 

instytucji; 

11) zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia; 

12) dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków 
i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku 
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. 

 
IV. Koncepcja działania 
 

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1. Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego zostanie przekazana przez Starostę Powiatu Strzeleckiego za 
pośrednictwem PCZK. 

2. Niezwłoczne przekazanie w/w informacji dla Burmistrza.  
3. Burmistrz po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego, nakazuje realizację procedur opisanych 

w niniejszych modułach zadaniowych. 
 

Sekretariat, 

pracownik ds. zarządzania kryzysowego 

Sekretarz Gminy                                         

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Zadania po wprowadzeniu II stopnia alarmowego  BRAVO, Burmistrz  realizuje poprzez wykonawców 
poszczególnych zadań. 

2. Wprowadzenie któregokolwiek ze stopni alarmowych powoduje obligatoryjne zwołanie posiedzenia GZZK. 

3. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością, upoważnieniem do podejmowania decyzji, organizacją pracy                     

i przekazywaniem informacji ujęte są w GPZK i dokumentach regulujących funkcjonowanie GZZK. 

 

GZZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawca 
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1. Wykonywanie zadań z części III.  
2. Dokumentowanie działań przebiega następująco: 

- z przebiegu obrad GZZK powstaje protokół, 
- przekazywane przez służbę stałego dyżuru zadania i meldunki zwrotne (gdy zostanie uruchomiony) zapisywane są             
w dzienniku przyjętych/wysłanych sygnałów/informacji, 
- korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona na stanowisku ds. zarządzania 
kryzysowego 
 
 

GZZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W sytuacji powstania incydentu ataku terrorystycznego lub ataku sabotażu, który przerośnie możliwości Urzędu                       

z uwagi na braki własne lub niezbędne w przypadku dużej skali zagrożenia, zaistnieje potrzeba zwrócenia się do 

zewnętrznych służb i podmiotów.     
GZZK  

 
 
 
 
V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
 
W przypadku przedłużania się okresu, na który wprowadzono – II stopień alarmowy BRAVO nie przewiduje się potrzeb odnośnie wsparcia 

prowadzonych działań. 

 

VI.  Budżet zadania 
 

1. Realizacja w ramach budżetu własnego.  
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Nr 2 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 15.03.2017r. 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach  

II stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) 

 

Wykonawca 
zadania 

Sekretariat 
 
Informatyk 
 
GZZK 

 

I. Cel zadania 
 
Zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organów samorządowych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia                                 

o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne Urzędu Miasta i Gminy albo w przypadku wystąpienia takiego 

zdarzenia      

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  
 
- utrudnienia w funkcjonowaniu systemów informatycznych 

- utrudnienia w zapewnieniu łączności, zablokowane linie telefoniczne 

- utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej 

- absencja pracowników (np. okres urlopowy, zwiększona liczba zachorowań)  

- niewłaściwy przepływ informacji 

- zwiększona liczba klientów Urzędu 

- zaniepokojenie wśród pracowników 

- możliwy chaos organizacyjny związany np.: ze wzrostem liczby fałszywych alarmów, blokadą ciągów komunikacyjnych czy „szum medialny" 

- inne - których na obecnym etapie nie można zdefiniować 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Po wprowadzeniu II stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) należy wykonać 

zadania wymienione dla I stopnia alarmowego stopnia CRP oraz kontynuować lub 

sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-

CRP. Ponadto należy:  

1) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za 

bezpieczeństwo systemów; 

2) wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla 

funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji              

w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                    
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 10.06.2016r. o działaniach antyterrorystycznych                             
(Dz. U. z 2016r., poz. 904); 

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 25.07.2016r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i 
stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016r., poz. 1101)   

 
IV. Koncepcja działania 
 

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1. Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego zostanie przekazana przez Starostę Powiatu Strzeleckiego za 
pośrednictwem PCZK. 

2. Niezwłoczne przekazanie w/w informacji dla Burmistrza.  
3. Burmistrz  po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego, nakazuje realizację procedur opisanych 

w niniejszych modułach zadaniowych. 

Sekretariat,  

Informatyk  

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 
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1. Zadania po wprowadzeniu I stopnia alarmowego – BRAVO-CRP, Burmistrz  realizuje poprzez wykonawców 
poszczególnych zadań. 

2. Wprowadzenie któregokolwiek ze stopni alarmowych powoduje obligatoryjne zwołanie posiedzenia GZZK. 

3. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością, upoważnieniem do podejmowania decyzji, organizacją pracy                  

i przekazywaniem informacji ujęte są w GPZK i dokumentach regulujących funkcjonowanie GZZK. 

GZZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawca 

1. Wykonywanie zadań z części III. 
 
2. Dokumentowanie działań przebiega następująco: 

           - z przebiegu obrad GZZK powstaje protokół, 
- przekazywane przez służbę stałego dyżuru zadania i meldunki zwrotne (gdy zostanie uruchomiony) 
zapisywane są w dzienniku przyjętych/wysłanych sygnałów/informacji, 
- korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona na stanowisku ds.  
zarządzania kryzysowego 

GZZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W sytuacji powstania incydentu ataku terrorystycznego lub ataku sabotażu na system teleinformatyczny – CRP, który 

przerośnie możliwości Urzędu z uwagi na braki własne lub niezbędne w przypadku dużej skali zagrożenia, zaistnieje 

potrzeba zwrócenia się do zewnętrznych służb i podmiotów.     
GZZK  

 
V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
 
W przypadku przedłużania się okresu, na który wprowadzono – II stopień alarmowy BRAVO-CRP nie przewiduje się potrzeb odnośnie wsparcia 

prowadzonych działań. 

 

VI.  Budżet zadania 
 

1. Realizacja w ramach budżetu własnego.  
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Nr 2 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 15.03.2017r. 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach  

II stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) 

 

Wykonawca 
zadania 

Sekretariat 
 
Informatyk 
 
GZZK 

 

I. Cel zadania 
 
Zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organów samorządowych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia                                 

o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne Urzędu Miasta i Gminy albo w przypadku wystąpienia takiego 

zdarzenia      

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  
 
- utrudnienia w funkcjonowaniu systemów informatycznych 

- utrudnienia w zapewnieniu łączności, zablokowane linie telefoniczne 

- utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej 

- absencja pracowników (np. okres urlopowy, zwiększona liczba zachorowań)  

- niewłaściwy przepływ informacji 

- zwiększona liczba klientów Urzędu 

- zaniepokojenie wśród pracowników 

- możliwy chaos organizacyjny związany np.: ze wzrostem liczby fałszywych alarmów, blokadą ciągów komunikacyjnych czy „szum medialny" 

- inne - których na obecnym etapie nie można zdefiniować 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Po wprowadzeniu II stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) należy wykonać 

zadania wymienione dla I stopnia alarmowego stopnia CRP oraz kontynuować lub 

sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-

CRP. Ponadto należy:  

1) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za 

bezpieczeństwo systemów; 

2) wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla 

funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji              

w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                    
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 10.06.2016r. o działaniach antyterrorystycznych                             
(Dz. U. z 2016r., poz. 904); 

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 25.07.2016r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i 
stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016r., poz. 1101)   

 
IV. Koncepcja działania 
 

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1. Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego zostanie przekazana przez Starostę Powiatu Strzeleckiego za 
pośrednictwem PCZK. 

2. Niezwłoczne przekazanie w/w informacji dla Burmistrza.  
3. Burmistrz  po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego, nakazuje realizację procedur opisanych 

w niniejszych modułach zadaniowych. 

Sekretariat,  

Informatyk  

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 
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1. Zadania po wprowadzeniu I stopnia alarmowego – BRAVO-CRP, Burmistrz  realizuje poprzez wykonawców 
poszczególnych zadań. 

2. Wprowadzenie któregokolwiek ze stopni alarmowych powoduje obligatoryjne zwołanie posiedzenia GZZK. 

3. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością, upoważnieniem do podejmowania decyzji, organizacją pracy                  

i przekazywaniem informacji ujęte są w GPZK i dokumentach regulujących funkcjonowanie GZZK. 

GZZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawca 

1. Wykonywanie zadań z części III. 
 
2. Dokumentowanie działań przebiega następująco: 

           - z przebiegu obrad GZZK powstaje protokół, 
- przekazywane przez służbę stałego dyżuru zadania i meldunki zwrotne (gdy zostanie uruchomiony) 
zapisywane są w dzienniku przyjętych/wysłanych sygnałów/informacji, 
- korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona na stanowisku ds.  
zarządzania kryzysowego 

GZZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W sytuacji powstania incydentu ataku terrorystycznego lub ataku sabotażu na system teleinformatyczny – CRP, który 

przerośnie możliwości Urzędu z uwagi na braki własne lub niezbędne w przypadku dużej skali zagrożenia, zaistnieje 

potrzeba zwrócenia się do zewnętrznych służb i podmiotów.     
GZZK  

 
V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
 
W przypadku przedłużania się okresu, na który wprowadzono – II stopień alarmowy BRAVO-CRP nie przewiduje się potrzeb odnośnie wsparcia 

prowadzonych działań. 

 

VI.  Budżet zadania 
 

1. Realizacja w ramach budżetu własnego.  
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Nr 3 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 15.03.2017r. 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach  

III stopnia alarmowego (stopień CHARLIE) 

 

Wykonawca 
zadania 

Sekretarz Gminy 
 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego 
GZZK  

 

I. Cel zadania 
 
 Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy do  przeciwdziałania  i  minimalizowania  skutków  ataków  terrorystycznych  lub sabotażowych                       

w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia potwierdzającego cel, albo w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji             

o planowanych zdarzeniu.  

    Wprowadzone regulacje mają na celu zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania Urzędu oraz bezpieczeństwa osób w nim 

przebywających. 

 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  
 
- utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej 

- utrudnienia w zapewnieniu łączności 

- utrudnienia w funkcjonowaniu systemów informatycznych 

- absencja pracowników (np. okres urlopowy, zwiększona liczba zachorowań)  

- niewłaściwy przepływ informacji 

- zwiększona liczba klientów Urzędu 

- akcje protestacyjne organizowane przy Urzędzie  

- zaniepokojenie wśród pracowników 

- możliwy chaos organizacyjny związany np.: ze wzrostem liczby fałszywych alarmów, blokadą ciągów komunikacyjnych czy „szum medialny" 

- inne - których na obecnym etapie nie można zdefiniować 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Po wprowadzeniu III stopnia alarmowego (stopień CHARLIE) należy wykonać zadania 
wymienione dla I i II stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie 
tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA lub BRAVO. Ponadto 
należy wykonać w szczególności następujące zadania:   

1) wprowadzić, na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

całodobowe dyżury we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych 

organów administracji publicznej; 

2) wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie 

procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

3) sprawdzić dostępność obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego 

pobytu na wypadek ewakuacji ludności; 

4) ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie 

obiektu; 

5) wprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy 

wejściu i wjeździe na teren obiektów; 

6) ograniczyć możliwość parkowania pojazdów przy obiektach chronionych; 

7) wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom 

wyznaczonym do wykonywania zadań ochronnych; 

8) wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które tego wymagają, 

do tej pory nieobjętych nadzorem; 

9) zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu, 
wprowadzić kontrole pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem. 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                    
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 10.06.2016r. o działaniach antyterrorystycznych                             
(Dz. U. z 2016r., poz. 904); 

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 25.07.2016r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i 
stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016r., poz. 1101)   
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IV. Koncepcja działania 
 

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1. Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego zostanie przekazana przez Starostę Powiatu Strzeleckiego za 
pośrednictwem PCZK. 

2. Niezwłoczne przekazanie w/w informacji dla Burmistrza.  
3. Burmistrz po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego, nakazuje realizację procedur opisanych 

w niniejszych modułach zadaniowych. 

Sekretariat                  

Sekretarz Gminy                                         

pracownik ds. zarządzania kryzysowego  

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Zadania po wprowadzeniu III stopnia alarmowego CHARLIE, Burmistrz realizuje poprzez wykonawców 
poszczególnych zadań. 

2. Wprowadzenie któregokolwiek ze stopni alarmowych powoduje obligatoryjne zwołanie posiedzenia GZZK. 

3. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością, upoważnieniem do podejmowania decyzji, organizacją pracy                              

i przekazywaniem informacji ujęte są w GPZK i dokumentach regulujących funkcjonowanie GZZK. 

GZZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawca 

1. Wykonywanie zadań z części III.  
2. Dokumentowanie działań przebiega następująco: 

- z przebiegu obrad GZZK powstaje protokół, 
- przekazywane przez służbę stałego dyżuru zadania i meldunki zwrotne (gdy zostanie uruchomiony) zapisywane są          
w dzienniku przyjętych/wysłanych sygnałów/informacji, 
- korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona na stanowisku ds. zarządzania 
kryzysowego. 
 

GZZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 
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W sytuacji powstania incydentu ataku terrorystycznego lub ataku sabotażu, który przerośnie możliwości Urzędu                     

z uwagi na braki własne lub niezbędne w przypadku dużej skali zagrożenia, zaistnieje potrzeba zwrócenia się do 

zewnętrznych służb i podmiotów.     
GZZK  

 
 
 
 
 
V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
 
W przypadku przedłużania się okresu, na który wprowadzono – III stopień alarmowy CHARLIE nie przewiduje się potrzeb odnośnie wsparcia 

prowadzonych działań. 

 

VI.  Budżet zadania 
 

1. Realizacja w ramach budżetu własnego.  
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Nr 3 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 15.03.2017r. 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach  

III stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) 

 

Wykonawca 
zadania 

Sekretariat 
 
Informatyk 
 
GZZK 

 

I. Cel zadania 
 
Zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organów samorządowych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia                                 

o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne Urzędu Miasta i Gminy albo w przypadku wystąpienia takiego 

zdarzenia      

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  
 
- utrudnienia w funkcjonowaniu systemów informatycznych 

- utrudnienia w zapewnieniu łączności, zablokowane linie telefoniczne 

- utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej 

- absencja pracowników (np. okres urlopowy, zwiększona liczba zachorowań)  

- niewłaściwy przepływ informacji 

- zwiększona liczba klientów Urzędu 

- zaniepokojenie wśród pracowników 

- możliwy chaos organizacyjny związany np.: ze wzrostem liczby fałszywych alarmów, blokadą ciągów komunikacyjnych czy „szum medialny" 

- inne - których na obecnym etapie nie można zdefiniować 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Po wprowadzeniu III stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) należy 

wykonać zadania wymienione dla I i II stopnia alarmowego CRP oraz 

kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był 

wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO-CRP. Ponadto należy wykonać                  

w szczególności następujące zadania:  

1) wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla 

funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania 

decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów; 

2) dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem 

możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku; 

3) przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie 

ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym: 

a) dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów, 

b) przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich 

szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia. 

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                    
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 10.06.2016r. o działaniach antyterrorystycznych                             
(Dz. U. z 2016r., poz. 904); 

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 25.07.2016r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i 
stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016r., poz. 1101)   
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IV. Koncepcja działania   
  

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1. Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego zostanie przekazana przez Starostę Powiatu Strzeleckiego za 
pośrednictwem PCZK. 

2. Niezwłoczne przekazanie w/w informacji dla Burmistrza.  
3. Burmistrz  po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego, nakazuje realizację procedur opisanych 

w niniejszych modułach zadaniowych. 

Sekretariat,  

Informatyk 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Zadania po wprowadzeniu I stopnia alarmowego – CHARLIE-CRP, Burmistrz realizuje poprzez wykonawców 
poszczególnych zadań. 

2. Wprowadzenie któregokolwiek ze stopni alarmowych powoduje obligatoryjne zwołanie posiedzenia GZZK. 

3. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością, upoważnieniem do podejmowania decyzji, organizacją pracy               

i przekazywaniem informacji ujęte są w GPZK i dokumentach regulujących funkcjonowanie GZZK. 

GZZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawca 

1. Wykonywanie zadań z części III.  
2. Dokumentowanie działań przebiega następująco: 

- z przebiegu obrad GZZK powstaje protokół, 
-  przekazywane przez służbę stałego dyżuru zadania i meldunki zwrotne (gdy zostanie uruchomiony) zapisywane są 
w dzienniku przyjętych/wysłanych sygnałów/informacji, 
- korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona na stanowisku ds. zarządzania 
kryzysowego 
 

GZZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W sytuacji powstania incydentu ataku terrorystycznego lub ataku sabotażu na system teleinformatyczny – CRP, który 

przerośnie możliwości Urzędu z uwagi na braki własne lub niezbędne w przypadku dużej skali zagrożenia, zaistnieje 

potrzeba zwrócenia się do zewnętrznych służb i podmiotów.     
GZZK  
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V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
 
W przypadku przedłużania się okresu, na który wprowadzono – III stopień alarmowy CHARLIE-CRP nie przewiduje się potrzeb odnośnie 

wsparcia prowadzonych działań. 

VI.  Budżet zadania 
 

1. Realizacja w ramach budżetu własnego.  
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Nr 4 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 15. 03.2017r. 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach  

IV stopnia alarmowego (stopień DELTA) 

 

Wykonawca 
zadania 

Sekretarz Gminy 
 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego 
GZZK  

 

I. Cel zadania 
 
 Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy do  przeciwdziałania  i minimalizowania  skutków  ataków  terrorystycznych  lub sabotażowych                        

w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, albo w przypadku gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.   

    Wprowadzone regulacje mają na celu zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania Urzędu oraz bezpieczeństwa osób w nim 

przebywających. 

 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  
 
- utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej 

- utrudnienia w zapewnieniu łączności 

- utrudnienia w funkcjonowaniu systemów informatycznych 

- absencja pracowników (np. okres urlopowy, zwiększona liczba zachorowań)  

- niewłaściwy przepływ informacji 

- zwiększona liczba klientów Urzędu 

- akcje protestacyjne organizowane przy Urzędzie  

- zaniepokojenie wśród pracowników 

- możliwy chaos organizacyjny związany np.: ze wzrostem liczby fałszywych alarmów, blokadą ciągów komunikacyjnych czy „szum medialny" 

- inne - których na obecnym etapie nie można zdefiniować 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Po wprowadzeniu IV stopnia alarmowego (stopień DELTA) należy wykonać zadania 
wymienione dla I, II i III stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić 
wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA, BRAVO                      
i CHARLIE. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:   

1) wprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, ograniczenia komunikacyjne                        

w rejonach zagrożonych; 

2) przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie 

obiektu oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokację poza obszar obiektu; 

3) kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren obiektu i ich ładunek; 

4) kontrolować wszystkie wnoszone na teren obiektu przedmioty, w tym walizki, 

torebki, paczki; 

5) przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach; 

6) ograniczyć liczbę podroży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób 

niezatrudnionych w instytucji; 

7) przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku 
braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy. 

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                    
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 10.06.2016r. o działaniach antyterrorystycznych                             
(Dz. U. z 2016r., poz. 904); 

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 25.07.2016r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i 
stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016r., poz. 1101)   
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IV. Koncepcja działania   
  

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1. Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego zostanie przekazana przez Starostę Powiatu Strzeleckiego za 
pośrednictwem PCZK. 

2. Niezwłoczne przekazanie w/w informacji dla Burmistrza.  
3. Burmistrz po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego, nakazuje realizację procedur opisanych 

w niniejszych modułach zadaniowych. 

Sekretariat, 

Sekretarz Gminy                                 

pracownik ds. zarządzania kryzysowego  

 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Zadania po wprowadzeniu IV stopnia alarmowego DELTA, Burmistrz realizuje poprzez wykonawców 
poszczególnych zadań. 

2. Wprowadzenie któregokolwiek ze stopni alarmowych powoduje obligatoryjne zwołanie posiedzenia GZZK. 

3. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością, upoważnieniem do podejmowania decyzji, organizacją pracy                    

i przekazywaniem informacji ujęte są w GPZK i dokumentach regulujących funkcjonowanie GZZK. 

GZZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawca 

1. Wykonywanie zadań z części III.  
2. Dokumentowanie działań przebiega następująco: 

- z przebiegu obrad GZZK powstaje protokół, 
- przekazywane przez służbę stałego dyżuru zadania i meldunki zwrotne (gdy zostanie uruchomiony) zapisywane są     
w dzienniku przyjętych/wysłanych sygnałów/informacji, 
- korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona na stanowisku ds. zarządzania 
kryzysowego 
 

GZZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 
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W sytuacji powstania incydentu ataku terrorystycznego lub ataku sabotażu, który przerośnie możliwości Urzędu                      

z uwagi na braki własne lub niezbędne w przypadku dużej skali zagrożenia, zaistnieje potrzeba zwrócenia się do 

zewnętrznych służb i podmiotów.     
GZZK  

 
 
 
 
V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
 
W przypadku przedłużania się okresu, na który wprowadzono – IV stopień alarmowy DELTA nie przewiduje się potrzeb odnośnie wsparcia 

prowadzonych działań. 

 

VI.  Budżet zadania 
 

1. Realizacja w ramach budżetu własnego.  
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Nr 4 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 15.03.2017r. 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach  

IV stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP) 

 

Wykonawca 
zadania 

Sekretariat 
 
Informatyk 
 
GZZK 

 

I. Cel zadania 
Zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organów samorządowych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia                                 

o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne Urzędu Miasta i Gminy albo w przypadku wystąpienia takiego 

zdarzenia      

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  
 
- utrudnienia w funkcjonowaniu systemów informatycznych 

- utrudnienia w zapewnieniu łączności, zablokowane linie telefoniczne 

- utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej 

- absencja pracowników (np. okres urlopowy, zwiększona liczba zachorowań)  

- niewłaściwy przepływ informacji 

- zwiększona liczba klientów Urzędu 

- zaniepokojenie wśród pracowników 

- możliwy chaos organizacyjny związany np.: ze wzrostem liczby fałszywych alarmów, blokadą ciągów komunikacyjnych czy „szum medialny" 

- inne - których na obecnym etapie nie można zdefiniować 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Po wprowadzeniu IV stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP) należy wykonać 

zadania wymienione dla I, II i III stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub 

sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-

CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE-CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności 

następujące zadania:  

1) uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości działania organizacji w sytuacjach 

awarii lub utraty ciągłości działania; 

2) stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości 

działania. 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                    
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 10.06.2016r. o działaniach antyterrorystycznych                             
(Dz. U. z 2016r., poz. 904); 

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 25.07.2016r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i 
stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016r., poz. 1101)   

 

 

 
IV. Koncepcja działania    

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1. Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego zostanie przekazana przez Starostę Powiatu Strzeleckiego za 
pośrednictwem PCZK. 

2. Niezwłoczne przekazanie w/w informacji dla Burmistrza.  
3. Burmistrz po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego, nakazuje realizację procedur opisanych 

w niniejszych modułach zadaniowych. 

Sekretariat,  

Informatyk  

 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 
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1. Zadania po wprowadzeniu I stopnia alarmowego – DELTA-CRP, Burmistrz realizuje poprzez wykonawców 
poszczególnych zadań. 

2. Wprowadzenie któregokolwiek ze stopni alarmowych powoduje obligatoryjne zwołanie posiedzenia GZZK. 

3. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością, upoważnieniem do podejmowania decyzji, organizacją pracy                    

i przekazywaniem informacji ujęte są w GPZK i dokumentach regulujących funkcjonowanie GZZK. 

GZZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawca 

1. Wykonywanie zadań z części III.  
2. Dokumentowanie działań przebiega następująco: 

- z przebiegu obrad GZZK powstaje protokół, 
- przekazywane przez służbę stałego dyżuru zadania i meldunki zwrotne (gdy zostanie uruchomiony) zapisywane są 
w dzienniku przyjętych/wysłanych sygnałów/informacji, 
- korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona na stanowisku ds. zarządzania 
kryzysowego 
 

GZZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W sytuacji powstania incydentu ataku terrorystycznego lub ataku sabotażu na system teleinformatyczny – CRP, który 

przerośnie możliwości Urzędu z uwagi na braki własne lub niezbędne w przypadku dużej skali zagrożenia, zaistnieje 

potrzeba zwrócenia się do zewnętrznych służb i podmiotów.     
GZZK  

 
V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
 
W przypadku przedłużania się okresu, na który wprowadzono – IV stopień alarmowy DELTA-CRP nie przewiduje się potrzeb odnośnie wsparcia 

prowadzonych działań. 

 

VI.  Budżet zadania 
 

1. Realizacja w ramach budżetu własnego.  
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