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Burmistrza Miasta Jasła 

REGULAMIN 

MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA  
KRYZYSOWEGO W JAŚLE 

  

Opracował: 

K. Wiśniowski 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

1.     Regulamin określa zakres prac oraz strukturę organizacyjną Miejskiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle (MCZK) w okresie zapobiegania, 
planowania, reagowania oraz odbudowy w związku z zagrożeniem wystąpienia 
sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej, awarii technicznej 
bądź wystąpienie tych zagrożeń. 

2.     MCZK jest komórka organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta Jasła 
wykonuje zadania w sprawach zarządzania kryzysowego, tj.: 

a)     nadzór nad pełnieniem całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 
przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; 

b)     współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 
publicznej; 

c)     nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz 
systemu wczesnego ostrzegania ludności; 

d)     współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

e)     współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze  
i humanitarne; 

f)      realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości 
obronnej państwa. 

3.     MCZK współuczestniczy wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego (WBiZK) Miasta Jasła w wykonywaniu zadań w zakresie 
zarządzania kryzysowego: 

a)      kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, 
reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń sytuacją kryzysową, klęską 
żywiołową; 

b)     realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: 

-        realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego, 

-        opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego 
planu reagowania kryzysowego; 

c)     zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z 
zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia; 



d)     wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego 
funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta; 

e)     przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

f)      realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej; 

4.     Skład MCZK: 

a)    Szef MCZK, 

b)   I Zastępca Szefa MCZK, 

c)    II Zastępca Szefa MCZK, 

d)   Grupy robocze o charakterze stałym: 

-       grupa planowania cywilnego, 

-       grupa monitorowania, prognoz i analiz, 

e)    Grupy robocze o charakterze czasowym: 

-       grupa operacji i organizacji działań, 

-       grupa zabezpieczenia logistycznego, 

-       grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej. 

Skład osobowy MCZK określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie 
utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle. 

5.     Grupy robocze o charakterze czasowym, uruchamiane są w związku z 
zagrożeniem wystąpienia sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej, katastrofy 
naturalnej, awarii technicznej bądź wystąpienie tych zagrożeń. 

6.     W razie potrzeby Szef MCZK może zaprosić do prac MCZK osoby nie będące 
członkami MCZK. 

7.     Pracą MCZK kieruje Szef MCZK. 

8.     W  zakresie  wykonywanych zadań Szef MCZK podlega bezpośrednio 
Burmistrzowi Miasta Jasła. 

9.     Szef MCZK może powierzyć kierowanie pracami MCZK I Zastępcy lub II 
Zastępcy. 

10.  W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie obowiązków 
przez Zastępcę Szefa, Szef Zespołu  wyznacza, w razie potrzeby, spośród 
członków grup roboczych o charakterze stałym, osobę do pełnienia obowiązków 
Zastępcy Szefa. 

11.  Siedzibą MCZK jest Urząd Miasta w Jaśle ul. Rynek 12. 

II. WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH PRAC ZESPOŁU  
(DZIAŁANIE ZESPOŁU W FAZACH ZAPOBIEGANIA I 
PRZYGOTOWANIA) 

1.    MCZK współuczestniczy wraz z WBiZK Miasta Jasła w podejmowaniu działania, 
które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia w mieście klęski 
żywiołowej albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki, a także działania, 
których celem jest powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do 
efektywnego reagowania. 



1.1. Działania te obejmują w szczególności: 

 monitorowanie zagrożeń w gminie, 
 sporządzenie i aktualizację planu reagowania kryzysowego Miasta Jasła i 

planu operacyjnego ochrony przed powodzią na obszarze Miasta Jasła, 
 organizowanie i przygotowywanie do użycia sił i środków określonych w planie 

reagowania kryzysowego Miasta Jasła, 
 utworzenie i prowadzenie bazy danych o siłach i środkach możliwych do 

użycia  
w operacjach reagowania na zagrożenia i w operacjach likwidacji skutków 
zagrożeń na obszarze miasta, 

 organizowanie szkoleń i ćwiczeń MCZK, 
 wykonywanie innych działań wynikających z planu reagowania kryzysowego 

Miasta Jasła, których celem jest zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych lub 
ich ograniczenie, 

 obsługa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK), 
 nadzór nad pełnieniem całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu 

informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, 
 prowadzenie własnej dokumentacji MCZK. 

1.2. Działania, o których mowa w pkt. 1.1. wykonują: Szef MCZK, I i II Zastępca 
Szefa MCZK oraz kierownicy grup o charakterze stałym. Do prac mogą być 
włączeni członkowie grup stałych. 

1.3. Praca MCZK w fazie zapobiegania i przygotowania obywa się zgodnie z 
regulaminem organizacyjnym Miasta Jasła. 

2.    Członkowie MCZK uczestniczą w ćwiczeniach, które zarządza Burmistrz Miasta 
Jasła. 

2.1. Członkowie MCZK uczestniczą także w ćwiczeniach organizowanych na 
szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub krajowym oraz w szkoleniu z zakresu 
działania MZZK. 

2.2. Udział członków MCZK w ćwiczeniu i szkoleniu, o których mowa w pkt 2.1. 
nakazuje Burmistrz Miasta Jasła. 

III. DZIAŁANIE MCZK PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM 
SYTUACJI KRYZYSOWEJ, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, KATASTROFY 
NATURALNEJ, AWARII TECHNICZNEJ BĄDŹ WYSTĄPIENIE TYCH 
ZAGROŻEŃ (FAZA REAGOWANIA I ODBUDOWY) 

1.    W sytuacji wymagającej natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia oraz 
koordynacji działań ratowniczych MCZK za zgodą Burmistrza powiadamia 
członków MZZK o posiedzeniu w trybie natychmiastowym. 

2.    Po wystąpieniu symptomów zagrożenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, 
a także w czasie trwania takiego zagrożenia, działanie MCZK organizuje jego 
Szef przy udziale szefa grupy operacji i organizacji działań oraz WBiZK. 

3.    MCZK wraz z WBiZK kieruje działaniami związanymi z monitorowaniem, 
planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń, wystąpieniem 
sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej poprzez: 

3.1. Dokonywanie oceny zagrożenia i prognozy jego rozwoju. 



3.2. Sporządzenie planu przeprowadzenia operacji reagowania w mieście. 

3.3. Informowanie społeczeństwa. 

3.4. Organizowanie działań ratowniczych zgodnie ze sporządzonym planem operacji 
reagowania, zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Jasła i kierowanie tymi 
działaniami. 

3.5. Prowadzenie działań zmierzających do zahamowania rozwoju występującego 
zagrożenia. 

3.6. Dysponowanie siłami i środkami reagowania zgodnie z planem przeprowadzenia 
operacji reagowania, zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Jasła. 

3.7. Prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia strat i zniszczeń. 

3.8. Dokumentowanie przebiegu operacji reagowania. 

3.9. Monitorowanie sytuacji w mieście,  gromadzenie danych oraz sporządzanie 
informacji 
i sprawozdań. 

3.10. Prowadzenie działań w zakresie dostarczenia pomocy poszkodowanym. 

3.11. Zorganizowanie szacowania powstałych szkód. 

4.    MCZK  wraz z WBiZK wykonuje zadania określone w „Planie reagowania 
kryzysowego Miasta Jasła”, załącznikach do planu, „INSTRUKCJI DZIAŁANIA I 
PRACY DYŻURU MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 
JAŚLE” oraz zadania wypracowane przez MZZK zatwierdzone przez Burmistrza. 

5.    W wypadku powodzi, działania w zakresie reagowania prowadzone są wg „Planu 
operacyjnego  ochrony przed powodzią na obszarze Miasta Jasła” 

6.    Działania, o których mowa w pkt 3 MCZK wykonuje w składzie grup roboczych o 
charakterze stałym i czasowym w trybie ciągłym do czasu zakończenia działań 
operacyjnych reagowania. 

7.    Protokół - Raport Odbudowy z operacji reagowania w mieście przygotowuje i 
przedstawia Szef MCZK wraz z Kierownikiem WBiZK do zaakceptowania i 
realizacji Burmistrzowi Miasta. 

§   W fazie odbudowy MCZK wraz z WBiZK podejmuje działania, których 
celem jest przywrócenie zdolności reagowania miasta, odbudowy 
zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie infrastruktury kluczowej dla 
funkcjonowania miasta i państwa. 

8.    Propozycje dotyczące składu, w jakim MCZK będzie wykonywał działania fazy 
odbudowy, a także propozycje dotyczące organizacji i trybu pracy MCZK 
przygotowuje Szef MCZK. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany w Regulaminie wprowadza Szef MCZK w formie Zarządzenia Burmistrza. 


