
 
ZARZĄDZENIE  Nr 4/2008 

STAROSTY  RADZIEJOWSKIEGO 
                   z dnia 26 lutego 2008 r. 

 
w sprawie  powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
 

 

      Na podstawie art. 17 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ) oraz na  podstawie   § 62  pkt 2 Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie stanowiącego załącznik do uchwały 

nr IX /70/2007 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 12 lipca 2007 r. i zmienionym uchwałą nr 

XIII/110/2008 Rady Powiatu w Radziejowie  z dnia 31 stycznia 2008 r. zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1. Powołuje się  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej 

„Zespołem”, jako organ pomocniczy Starosty Radziejowskiego odpowiedzialny za 

zapewnienie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu 

radziejowskiego. 

 

§ 2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Marian Zieliński – Przewodniczący Zespołu – Starosta Radziejowski; 

2) Tadeusz Balcer – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radziejowie; 

3) Ireneusz Poturalski – KP PSP w Radziejowie; 

4) Marian Polak – KPP w Radziejowie; 

5) Piotr Antoszewski – KPP w Radziejowie; 

6) Henryk Walczak – KP PSP w Radziejowie; 

7) Agnieszka Rosiek – PSSE w Radziejowie; 

8) Kazimierz Watkowski – PIW w Radziejowie. 

 

§ 3.  Zespół odpowiada w szczególności za realizację zadań: 

1)   ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 

2)  przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących 

wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w  powiatowym planie reagowania 

kryzysowego; 

3)  przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; 

4)  opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego; 

5)  opiniowanie powiatowego planu ochrony infrastruktury krytycznej. 

 

§ 4. 1. Obsługę Zespołu zapewnia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

  2. W warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zagrożenia wystąpienia sytuacji 

kryzysowej, na polecenie Przewodniczącego Zespołu wskazani kierownicy wydziałów 

Starostwa Powiatowego w Radziejowie są odpowiedzialni za realizację zadań określonych w 

Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego, niezbędnych do zabezpieczenia warunków 

do sprawnego rozwinięcia i funkcjonowania Zespołu oraz oddelegowania pracowników do 

zabezpieczenia prac Zespołu, w zakresie i terminie określonym przez Przewodniczącego 

Zespołu. 

 



 § 5. 1. Miejscem pracy Zespołu są pomieszczenia Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego oraz wskazane pomieszczenia Starostwa Powiatowego w Radziejowie; 

 2. W przypadku niemożności pracy Zespołu w obiekcie Starostwa Powiatowego w 

Radziejowie / Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, funkcje obiektu zastępczego 

przejmuje w zależności od decyzji Przewodniczącego Zespołu  Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie lub inna jednostka, na zasadach określonych       

w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego. 

 

 § 6. 1. Przewodniczący Zespołu lub upoważniony przez Przewodniczącego członek 

zespołu, zwołuje posiedzenie Zespołu wskazując czas, miejsce, tematykę posiedzenia oraz 

osoby przewidziane do uczestniczenia w nim; 

 2. W warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej Przewodniczący Zespołu może 

zadecydować  o funkcjonowaniu Zespołu w systemie ciągłym. 

 
§ 7. Traci moc zarządzenie nr 25/2003 Starosty Radziejowskiego z dnia 12 sierpnia  

2003 r. w sprawie utworzenia i organizacji powiatowego zespołu reagowania kryzysowego . 

 

§ 8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
        STAROSTA RADZIEJOWSKI 
 
                 MARIAN  ZIELIŃSKI 

 


