Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego
Po analizie formalnej i merytorycznej dokonanej w departamencie Ochrony Ludności i Zarządzania
Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na podstawie opinii Dyrektora Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa w dniu 23 marca 2016 roku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął
zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego
(WPZK).
Dokument został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166 tj. ze zm.) oraz o Zarządzenia Nr 23 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13
grudnia 2013 roku w sprawie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego.
W skład Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego wchodzą następujące elementy:
1) PLAN GŁÓWNY ZAWIERAJĄCY:
a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej,
oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń;
b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa;
c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;
d) zadania określone planami działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 tj. z późn. zm.).
2) ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH, A W TYM:
a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń;
b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na
wypadek sytuacji kryzysowej;
c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych;
d) współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b.
3) ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO OKREŚLAJĄCE:
a) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury
krytycznej;
b) organizację łączności;
c) organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania;
d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń;
e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych;
f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej;
g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru;
h) wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania
kryzysowego;
i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód;
j) procedury uruchamiania rezerw państwowych;
k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy,
objętej planem zarządzania kryzysowego;
l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.
Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego podlega systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie
może być dłuższy niż dwa lata.
Cykl planowania realizują właściwe organy administracji publicznej oraz podmioty przewidywane do
realizacji przedsięwzięć określonych w Planie, w zakresie ich dotyczącym.
WPZK uzgadnia się z kierownikami jednostek organizacyjnych, w zakresie ich dotyczącym, planowanych do
wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć określonych w Planie.
Ponadto w dokumencie są uwzględniane kierunki działania wynikające z wniosków z „Raportu o
zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego”.

