
Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji  planowanych  

przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych. 
RODZAJE SIŁ I 

ŚRODKÓW 
TRYB URUCHAMIANIA SIŁ I ŚRODKÓW 

CZAS OSIĄGNIĘCIA GOTOWOŚCI DO 
DZIAŁANIA 

 
Jednostki Krajowego 
Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego 
PSP 

 

Decyzję o skierowaniu jednostki do działań podejmuje dyżurny operacyjny Powiatowego 
Stanowiska Kierowania PSP na podstawie analizy przyjętego zgłoszenia wg procedury 
określonej w Powiatowym Planie Ratownictwa. 
 
Na żądanie kierującego działaniami ratowniczymi dyżurny może na miejsce zdarzenia 
dysponować dodatkowe siły i środki z terenu powiatu / w tym OSP/ 
  
W przypadku, gdy zdarzenie przekracza możliwości operacyjno – techniczne powiatu, dyżurny 
może wystąpić do Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa z wnioskiem o 
zadysponowanie dodatkowych sił i środków z terenu innych powiatów. 
 
Uprawnionym do dysponowania oddziałów i pododdziałów Warmińsko-Mazurskiej Brygady 
Odwodowej w obrębie województwa jest dowódca brygady. 
 
Uprawnionym do dysponowania oddziałów i pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego 
jest Komendant Główny PSP, dowódca COO lub osoba upoważniona. 

Czas osiągnięcia gotowości do działania przez 
jednostki PSP wynosi 1 min. 
 
 
Czas formowania pododdziałów specjalistycznych 
w rejonach koncentracji wynosi: 
- 60 min. dla specjalistycznych grup ratowniczych; 
- 120 min dla kompanii W-M BO; 
-180 min. dla kompanii  Centralnego Odwodu 
Operacyjnego. 

OSP 

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w razie konieczności alarmowane są przez 
dyżurnego operacyjnego Powiatowego  Stanowiska Kierowania. 
Jednostki OSP nie utrzymują stałych dyżurów w strażnicach. Alarmowanie odbywa się 
za pomocą systemu łączności. 

Czas wyjazdu alarmowego wynosi: 
- do 5 min. dla jednostek włączonych do KSRG; 
- do 10 min dla pozostałych jednostek. 

 Funkcjonariusze  
Policji z Komendy 
Powiatowej Policji 

W zależności od rozmiarów i lokalizacji zdarzenia można wyodrębnić  dwa poziomy 
dowodzenia (dysponowania siłami): 
1) poziom interwencyjny (podstawowy) - czynności podjęte po zaistnieniu zdarzenia 

i realizowane bezpośrednio w jego rejonie.  Dysponowanie siłami znajdującymi 
się aktualnie w służbie, nadzorowane jest przez dyżurnego KP Policji , dowódcę 
patrolu lub innego wyznaczonego przez dyżurnego jednostki Policji 
policjanta, 

2) poziom akcji policyjnej (taktyczny) – szczebel dowodzenia i koordynacji działań 
sił poziomu interwencyjnego i sił wsparcia, znajdujących się w dyspozycji 
jednostki. Działania w ramach akcji policyjnej są realizowane do szczebla 
komendy powiatowej Policji. Działaniami kieruje dowódca – Komendant 
Komendy Powiatowej Policji lub zastępca Komendanta lub wyznaczony 

przez nich policjant. 

Siły patrolowe policji pełnią służbę w systemie 
całodobowym. 
W sytuacjach nagłych wymagających 
natychmiastowego użycia znacznych sił 
policyjnych, powołane w trybie alarmowym siły 
jednostki (alarm zarządzany przez Komendanta 
Komendy Powiatowej Policji), po osiągnięciu 
gotowości do działań (przepisy resortowe określają 
czas alarmowego przybycia funkcjonariuszy do 
jednostki - termin do 3 godzin). 



 

RODZAJE SIŁ I 
ŚRODKÓW 

TRYB URUCHAMIANIA SIŁ I ŚRODKÓW 
CZAS OSIĄGNIĘCIA GOTOWOŚCI DO 

DZIAŁANIA 

Jednostki Warminsko-
Mazurskiego Oddziału 

Straży Granicznej 

Funkcjonariusze Straży Granicznej pełnią służbę w systemie całodobowym w 
ramach Zmian/Zespołów Służby Granicznej realizując statutowe zadania 
ochrony granicy państwowej i ruchu granicznego.  
 
Bezpośrednie kierowanie tymi siłami realizują kierownicy tych zespołów w 
porozumieniu z Komendantem Placówki Straży Granicznej. 
 
W przypadku zdarzeń kryzysowych o użyciu dodatkowych sił lub środków 
decyduje Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 
Granicznej. 
  
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w sytuacjach 
kryzysowych uruchamia Zespół Zarządzania Kryzysowego Oddziału. 

W sytuacjach nagłych wymagających natychmiastowego 
użycia dodatkowych sił  powołanych w trybie alarmowym 
ich gotowość do użycia przepisy resortowe określają na  
4 godziny. 

Jednostki Krajowego 
Systemu 

Państwowe Ratownictwo 
Medyczne 

Powiadomienia o zdarzeniach z numeru alarmowego 999 i przekierowania z numeru 112  
(z CPR) otrzymuje dyspozytor medyczny obszaru (Olsztyn) niezwłocznie dysponując zespoły 
Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia.  
Powiadamia o zdarzeniu właściwe Szpitalne Oddziały Ratunkowe oraz w razie potrzeby 
jednostki organizacyjne szpitali specjalistycznych. 
 
W przypadku zdarzeń masowych dyspozytor powiadamia Lekarza Koordynatora Ratownictwa 
Medycznego, który może w ramach koordynowania zapewnić wykorzystanie dodatkowych sił 
(ZRM) z terenu województwa. 
 
Placówki współdziałające z systemem Ratownictwa Medycznego uruchamiane są w miarę 
konieczności na podstawie decyzji bezpośrednich przełożonych. 

Zespoły Ratownictwa Medycznego rozmieszczony jest w  
Giżycku, Węgorzewie  oraz w Baniach Mazurskich z 
uwzględnieniem wymogu dotarcia na miejsce zdarzenia 
na terenie Powiatu w czasie 15 min. w mieście oraz 20 
min. na pozostałym obszarze powiatu. 

Państwowa Powiatowa 
Inspekcja Sanitarna 

Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu na miejsce zdarzenia kierowany jest zespół inspekcji (z 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej). 
W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej wdrażane są procedury 
Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii. 
 
Zwalczaniem zachorowań epidemicznych na terenie powiatu  kieruje Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny , a na terenie województwa Warmińsko-Mazurski Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny. 
 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powołuje własny zespół kryzysowy. 

Pracownicy mogący uczestniczyć w zespołach inspekcji 
pozostają w gotowości do działania w trybie alarmowym 
w czasie: 
- do 1 godz. w godzinach służbowych; 
- do 6 godz. po godzinach służbowych; 
- do 12 godz. całość personelu Inspekcji. 
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Państwowa Inspekcja 
Weterynaryjna 

Główna odpowiedzialność za zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt na terenie Powiatu 
spoczywa na Powiatowym Lekarzu Weterynarii. 
 
Decyzję o uruchomieniu sił i środków w sytuacjach kryzysowych na poziomie Wojewódzkim 
podejmuje Wojewódzki Lekarz Weterynarii natomiast na poziomie powiatowym Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, zgodnie z zapisami w Polskich Weterynaryjnych Planach Gotowości 
Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt. 
Zarówno siły jak i środki uruchamiana są natychmiast po powzięciu podejrzenia wystąpienia 
choroby zakaźnej. 
  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii posiada uprawnienia do rozwinięcia Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego po potwierdzeniu informacji o zagrożeniu (dodatnie wyniki badań laboratoryjnych). 

Siły Inspekcji Weterynaryjnej, w zależności od potrzeb 
uruchamiane są: 
- w godzinach pracy - do 3 godzin; 
- po godzinach pracy i w dniach wolnych  
  od pracy – do 8 godzin; 
- lekarze wolnej praktyki – od 12 godz. 

Inspekcja Ochrony 
Środowiska 

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska funkcjonuje system dyżurów inspektorskich 
na wypadek zdarzenia mającego charakter poważnej awarii. 
O wyjeździe inspektorów na miejsce zdarzenia decyduje Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska. Na miejscu awarii inspektorzy we współdziałaniu z kierującym akcją ratowniczą 
określają przyczyny powstania awarii, skutki oraz możliwe zniszczenia w elementach 
środowiska naturalnego. 

Inspektorzy dyżurni pozostają w gotowości do podjęcia 
działań na miejscu zdarzenia zgodnie z wytycznymi 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Oddziały i pododdziały 
Sił Zbrojnych RP 

/ w tym  
11 Mazurskiego Pułk 

Artylerii 
 z Węgorzewa / 

W uzasadnionych przypadkach Wojewoda Warmińsko-Mazurski może wystąpić z wnioskiem 
do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie oddziałów /pododdziałów Sił Zbrojnych do 
wsparcia działań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie województwa. Szczegółowe 
zestawienia sił i środków wydzielanych z Sił Zbrojnych RP do wsparcia organów administracji 
publicznej województwa warmińsko-mazurskiego w sytuacjach kryzysowych znajduje się w 
dokumentacji zarządzania kryzysowego WSzW Olsztyn w Planie użycia oddziałów i 
pododdziałów JW. w sytuacjach kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim. 
 
 

Możliwe do użycia siły i środki mogą być dostępne w 
następujących przedziałach czasowych: 
 
- w dni powszednie (od poniedziałku do piątku w godz.  

   (07.30-15.30) do S+48 godz. 

- w pozostałe dni do S + 72 godz. 
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Ochrona przed powodzią 
Wody Polskie 

magazyn sprzętu 
przeciwpowodziowego 

usytuowany 
 w Węgorzewie  

RZGW Zarząd Zlewni w Giżycku pracują w systemie ciągłym, wg własnych planów i 
harmonogramów. Posiadają własne, niezależne systemy monitorowania stanu wód i magazyny 
przeciwpowodziowe. Uruchomienie tych sił i środków następuje autonomicznie, zależnie od 
oceny sytuacji. 
 
Na uruchomienie magazynu przeciwpowodziowego potrzebna jest zgoda  Wojewody 
Województwa lub Dyrektora WB i ZK . 

Dostęp do wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego zlokalizowanego w Elblągu                       
ul. Warszawska 132  następuje w trybie natychmiastowym na podstawie decyzji Wojewody lub  

Dyrektora WB i ZK. 

Ochrona przed powodzią 
 magazyn przeciwpowodziowy wojewódzki gotowy do 
działania natychmiast  

SINTAC-  POLSKA 
 Sp. Z o. o. 

Firma SINTAC – POLSKA w trybie awaryjnym i nadzwyczajnym  świadczy usługi serwisu 
ekologicznego w zakresie pogotowia ekologicznego  w wypadku wystąpienia zdarzenia z 
substancjami niebezpiecznymi . 
Zasady zawiadamiania firmy SINTAC –POLSKA: 
zawiadomienie: 
 fax. (22) 812 53 92, 
 e-mail: sinta@sintac.com.pl, 
 telefony czynne całą  dobę: 

- 607 597 964, 
- 601 347 363, 
- 601 358 633, 
- 601 827 847. 

 

Całodobowe czuwanie. 
Osoby wskazane przez Starostę informują dyżurnego 
Firmy o powstałej awarii ekologicznej. 
 
 Firma SINTAC po potwierdzeniu zgłoszenia  
wskazują czas przybycia serwisu ekologicznego 
 /czas reakcji  zależy od  rodzaju środka  uwolnionego 
- minimalny czas stawiennictwa to czas dojazdu  z 
Wesołej do Węgorzewa (około 4 - 5 godzin) / 
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 telefony czynne w godz. 8.00 – 16.00: 
- (22)  812 62 54,, 
- (22)  812 76 27, 
- (22)  812 45 93., 
 

 

Firma „RATKOR” 

Firma „RATKOR” świadczenie w trybie awaryjnym i nadzwyczajnym 
świadczenia usług serwisu zabiegów specjalnych w tym dezynfekcji, 
dezynsekcji i deratyzacji. 
 
Zasady zawiadamiania firmy RATKOR: 
zawiadomienie: 
 tel.  662 283 131, 
 e-mail: ratkor@op.pl . 

 

Całodobowe czuwanie. 
Osoby wskazane przez Starostę informują właściciela 
Firmy o zdarzeniu (rodzaj skażenia, zakażenia, zasięg 
i przyczyna) 
 
 Firma RATKOR  po potwierdzeniu zgłoszenia  
wskazują czas przybycia pracowników 

 / czas reakcji  -  minimalny czas stawiennictwa to 
czas dojazdu  z Giżycka do Węgorzewa 

 (około 30 – 60 minut / 

Siły i środki firm 
 i instytucji 

dysponujących 
sprzętem na terenie 

powiatu 

W trybie awaryjnym i nadzwyczajnym  na zlecenie przewodniczącego 
PZZK.  
Szczegółowe zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w 
sytuacjach kryzysowych na terenie Powiatu – załączniki do Planu / baza 
danych - wersja  elektroniczna/. 
 

/ czas reakcji  -  minimalny czas stawiennictwa to 
czas przygotowania zapotrzebowanego sprzętu i czas 
dojazdu do miejsca działania/ 

Siły i środki Komendy 
Powiatowej Policji 

 w Węgorzewie 

W zależności od rozmiarów i lokalizacji zdarzenia można wyodrębnić  dwa 
poziomy dowodzenia (dysponowania siłami): 
1) poziom interwencyjny (podstawowy) - dysponowanie siłami 

znajdującymi się aktualnie w służbie, nadzorowane jest przez dyżurnego 
KP Policji w Węgorzewie, 

2) poziom akcji policyjnej (taktyczny) –  działaniami kieruje – Komendant 
Powiatowy Policji w Węgorzewie lub zastępca Komendanta. 

Siły patrolowe policji pełnią służbę w systemie 
całodobowym. W sytuacjach nagłych wymagających 
natychmiastowego użycia znacznych sił policyjnych, 
powołane w trybie alarmowym siły jednostki (alarm 
zarządzany przez Komendanta  Powiatowego Policji 
w Węgorzewie) - czas alarmowego przybycia 
funkcjonariuszy do jednostki - do 3 godzin). 

Siły i środki Komendy 
Powiatowej PSP 
 w Węgorzewie 

Decyzję o skierowaniu jednostki do działań podejmuje dyżurny operacyjny Powiatowego 
Stanowiska Kierowania PSP na podstawie analizy przyjętego zgłoszenia wg procedury 
określonej w Powiatowym Planie Ratownictwa. 
 
Na żądanie kierującego działaniami ratowniczymi dyżurny może na miejsce zdarzenia 
dysponować dodatkowe siły i środki z terenu powiatu / w tym OSP/ 
 

Czas osiągnięcia gotowości do działania przez  JRG 
PSP wynosi 90 sekund. 
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Siły i środki OSP z 
terenu powiatu 
będące w KSRG 

Decyzję o skierowaniu jednostki do działań podejmuje dyżurny operacyjny Powiatowego 
Stanowiska Kierowania PSP na podstawie analizy przyjętego zgłoszenia wg procedury 
określonej w Powiatowym Planie Ratownictwa. 

Czas osiągnięcia gotowości do działania przez  OSP 
w KSRG   wynosi do 15 minut od otrzymania 
sygnału do podjęcia działań. 
 

Pozostałe siły i środki 
OSP z terenu powiatu 

Decyzję o skierowaniu jednostki do działań podejmuje dyżurny operacyjny Powiatowego 
Stanowiska Kierowania PSP na podstawie analizy przyjętego zgłoszenia wg procedury 
określonej w Powiatowym Planie Ratownictwa. 

Czas osiągnięcia gotowości do działania przez  OSP  
wynosi do 15 minut od otrzymania sygnału do 
podjęcia działań. 

Grupa Wodno-
nurkowa 

Decyzję o skierowaniu jednostki do działań podejmuje dyżurny operacyjny Powiatowego 
Stanowiska Kierowania PSP na podstawie analizy przyjętego zgłoszenia . 

Niezwłocznie po otrzymaniu sygnału  
( Rozkaz Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 
29.04.2016 r. ) 

Powiatowy 
Inspektorat 
weterynarii  

w Węgorzewie  

Główna odpowiedzialność za zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt na terenie Powiatu 
spoczywa na Powiatowym Lekarzu Weterynarii. 
 
Decyzję o uruchomieniu sił i środków w sytuacjach kryzysowych na poziomie powiatowym 
podejmuje Powiatowy Lekarz Weterynarii, zgodnie z zapisami w Polskich Weterynaryjnych 
Planach Gotowości Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt. 
Zarówno siły jak i środki uruchamiana są natychmiast po powzięciu podejrzenia wystąpienia 
choroby zakaźnej. 
 

Siły Inspekcji Weterynaryjnej, w zależności od potrzeb 
uruchamiane są: 
- w godzinach pracy - do 3 godzin; 
- po godzinach pracy i w dniach wolnych  
  od pracy – do 8 godzin; 
- lekarze wolnej praktyki z terenu powiatu – od 12 godz. 

Państwowy 
Powiatowy Inspektor 

Sanitarny  
w Węgorzewie  

Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu na miejsce zdarzenia kierowany jest zespół inspekcji 
 (z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Węgorzewie). 
W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej wdrażane są procedury 
Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii. 
 
Zwalczaniem zachorowań epidemicznych na terenie powiatu  kieruje Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny , 

Pracownicy mogący uczestniczyć w zespołach inspekcji 
pozostają w gotowości do działania w trybie alarmowym 
w czasie: 
- do 1 godz. w godzinach służbowych; 
- do 6 godz. po godzinach służbowych oraz w dni wolne ; 
- do 12 godz. całość personelu Inspekcji. 

 
 
 
 
 
 


