
Zarządzenie Nr  IV/97/2015 
Burmistrza  Miasta  Jasła 

 z dnia 6 lipca 2015 r. 
 
 

w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166), zarządzam co następuje:  
 

§  1. 
Tworzy się w Urzędzie Miasta w Jaśle Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

(MCZK) w Jaśle, które działa w grupach roboczych o charakterze stałym i czasowym. 

1. Grupy robocze o charakterze stałym: 

a) Grupa planowania cywilnego i zarządzania kryzysowego. 
b) Grupa monitorowania, prognoz i analiz. 

2. Grupy robocze o charakterze czasowym: 

a) Grupa operacji i organizacji działań. 
b) Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno bytowej. 
c) Grupa zabezpieczenia logistycznego. 

 

3. Grupy robocze o charakterze czasowym uruchamiane są w wypadku wystąpienia 
zagrożenia katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski 
żywiołowej. 

 

§ 2. 
Ustala się skład osobowy MCZK:  

1. Szef MCZK – Antoni Pikul  - I Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, 

2. I Z-ca Szefa MCZK – Maciej Jagielski 

3. II Z-ca Szefa MCZK – Kazimierz Wiśniowski 

4. Grupa planowania cywilnego i kryzysowego (grupa stała): 

a) kierownik grupy – Szatkowski Wojciech 
b) członek – Kowalczyk Agnieszka 
c) członek – Stanek Grzegorz 
d) członek – Liniewska Sława 
e) członek – Zawada Paweł 
f) członek – Gumienny Adam 
 

5. Grupa monitorowania, prognoz i analiz (grupa stała): 

a) kierownik grupy – Wiśniowski Kazimierz 
b) członek – Nigborowicz Łukasz 
c) członek – Pawelec Joanna 
d) członek – Szatkowski Wojciech 
e) członek – Kowalczyk Agnieszka 
f) członek – Waśko Jarosław 
g) członek – Zegarowski Jan 
h) członek – Koba Agata 
i) członek – Pykosz Euzebiusz  

 



 
6. Grupa operacji i organizacji działań (charakter czasowy): 

a) kierownik grupy – Jagielski Maciej 
b) z-ca kierownika grupy – Wiśniowski Kazimierz 
c) członek – Szynal Paweł 
d) członek – Marek Roman 
e) członek – Zawada Paweł 
f) członek – Tuchowski Lesław 
g) członek – Waśko Jarosław 
h) członek – Gustek Marcin 
i) członek – Szatkowski Wojciech 
j) członek – Kowalczyk Agnieszka 
k) członek – przedstawiciel komendanta PP Straży Pożarnej w Jaśle 
l) członek – przedstawiciel komendanta Policji w Jaśle 
m) członek – Koba Agata 
n) członek – Bosak - Szkolnik Jolanta 
o) członek – Gumienny Adam 
p) członek – Pięta Bogusław 
q) członek – Laskowski Paweł  
r) członek – Jachym Jerzy 
s) członek – Trychta Tadeusz 
t) członek – Radecki Józef 
u) członek – Tobolski Henryk 

 

7. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno bytowej (charakter czasowy): 

a) kierownik grupy – Stanek Grzegorz  
b) członek – Łaba Renata 
c) członek – Nigborowicz Łukasz  
d) członek – Dybowska Patrycja 
e) członek – Betlej Tadeusz  
f) członek – Bajorek Józef  
g) członek – Paluch Barbara 
h) członek – Krzanowska Teresa  

 

8. Grupa zabezpieczenia logistycznego (charakter czasowy): 
a) kierownik grupy – Marek Roman  
b) członek – Borkowski Jacek 
c) członek – Mastej Dorota 
d) członek – Kuznecka Weronika 
e) członek – Dzięglewicz Ilona 
f) członek – Frączek Tomasz 
g) członek – Byczek Iwona 

 

9. Na polecenie Burmistrza do pracy w ww grupach mogą być oddelegowani pozostali 
pracownicy Urzędu Miasta.  

 

§ 3. 
Obsługę biurową Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzi Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 
 

§ 4 
Funkcjonowanie MCZK finansowane jest z budżetu miasta. 
 
 

§ 5 
Szczegółowy zakres pracy i funkcjonowanie MCZK określa „Regulamin Miejskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Jaśle” stanowiący załącznik nr 1 do nin. zarządzenia. 
 



§ 6 
Traci moc Zarządzenie Nr III/ 8 /2014 Burmistrza  Miasta  Jasła z dnia 17 stycznia 2014 r. 

w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle. 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


