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WSTĘP
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 928/BiZK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 sierpnia
2018 r. na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku wprowadza się „Instrukcję reagowania
w sytuacjach szczególnych zagrożeń”.
Decyzję o uruchomieniu procedur zawartych w Instrukcji podejmuje Prezydent Miasta
Słupska lub osoba przez niego upoważniona.
Instrukcja zawiera identyfikację zagrożeń mogących mieć wpływ na funkcjonowanie
Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz sposoby reagowania w przypadku ich wystąpienia.
Instrukcja obowiązuje we wszystkich obiektach Urzędu Miejskiego w Słupsku.
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁUPSKU
Urząd Miejski w Słupsku jest jednostką organizacyjną Miasta zapewniającą obsługę
administracyjną, organizacyjną i techniczną Prezydenta Miasta Słupska, a także Rady Miejskiej
w Słupku oraz jej organów wewnętrznych: Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku
i jej zastępców, komisji rady, klubów radnych oraz Radnych Rady Miejskiej w Słupsku.
Liczba osób zatrudnionych na dzień 01.07.2018 r. to 375,50 etatów
a) Struktura Urzędu Miejskiego w Słupsku
Pracą Urzędu kieruje Prezydent na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy
Zastępców, Sekretarza, Skarbnika oraz dyrektorów wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy.
Wydziałami kierują dyrektorzy, z tym zastrzeżeniem, że:
1) Urzędem Stanu Cywilnego: kierownik;
2) Strażą Miejską: komendant;
3) Zespołem Radców Prawnych: koordynator;
4) Zespołem Audytu Wewnętrznego i Kontroli: dyrektor - Audytor Wewnętrzny;
5) Wydziałem Geodezji i Katastru: dyrektor – Geodeta Miejski.
W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska
pracy o następujących nazwach i symbolach literowych:
1) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu ZKO;
2) Wydział Administracyjno-Techniczny AT;
3) Wydział Zamówień Publicznych ZP;
4) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego BiZK;
5) Wydział Polityki Przestrzennej PP;
6) Wydział Budownictwa B;
7) Wydział Geodezji i Katastru GK;
8) Wydział Budżetu Miasta BM;
9) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami PZN;
10) Wydział Księgowości Ks;
11) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska GKiOŚ
12) Wydział Zarządzania Nieruchomościami ZN;
13) Wydział Edukacji E;
14) Wydział Kultury Ku
15) Dyrektor Strategiczny DS;
16) Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców COM;
17) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ZiSS;
18) Urząd Stanu Cywilnego USC;
19) Straż Miejska SM;
20) Zespół Radców Prawnych ZRP;
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21) Biuro Rady Miejskiej BRM;
22) Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli ZAWiK;
24) Samodzielne Stanowisko ds. BHP BHP;
25) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych OIN;
26) Miejski Rzecznik Konsumentów MRK;
27) Wydział Współpracy i Promocji WiP;
28) Wydział Inwestycji I;
29) Wydział Zarządzania Funduszami ZF;
30) Inspektor Ochrony Danych IOD;
31) Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Pracy Prezydenta PR;
32) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu PS.
Organy Miasta, poszczególne wydziały i samodzielne stanowiska mieszczą się pod
następującymi adresami:
1. Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, który jest główną siedzibą Urzędu.
2. Słupsk, Plac Zwycięstwa 1
3. Słupsk, ul. Jaracza 5
4. Słupsk, ul. Starzyńskiego 6
5. Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6 Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii
Społecznej;
6. Słupsk ul. Rynek Rybacki 2
7. Słupsk ul. Pl. Zwycięstwa 4
8. Słupsk, ul. Jana Pawła II 1
b) Załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Stosownie do § 40 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych korespondencję
wpływającą do Urzędu Miejskiego w Słupsku przyjmuje i rejestruje Kancelaria Urzędu oraz
sekretariaty: Prezydenta Miasta Słupska, Zastępców Prezydenta Słupska, Skarbnika Miasta Słupska,
Sekretarza Miasta Słupska i Wydziałów Urzędu Miejskiego.
c) Parametry obiektu
Ratusz jest obiektem użyteczności publicznej. Jest budynkiem wolnostojącym,
czterokondygnacyjnym, z poddaszem częściowo wykorzystywanym na pomieszczenia biurowe .
Zlokalizowany w centrum miasta. Posiada wieżę widokową, wykorzystywaną jako atrakcja
turystyczna. Obiekt ten zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
Warunki konstrukcyjno – budowlane:
1. ściany murowane – niepalne,
2. stropy – niepalne,
3. konstrukcja dachu (więźba dachowa palna),
4. pokrycie dachu – niepalne,
5

5. do celów ewakuacyjnych z wyższych kondygnacji służą trzy klatki schodowe, przy czym
główna klatka schodowa jest drewniana i w warunkach pożarowych może stanowić
zagrożenie.
Parametry:
1. liczba kondygnacji – 4 (cztery) z poddaszem użytkowym i wieżą widokową;
2. obiekt zaliczony do budynków średniowysokich (wysokość w przedziale 12 do 25m);
3. budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej – jego powierzchnia nie przekracza 5000
m2;
4. długość dojść ewakuacyjnych mieści się w normach dla obiektów zaliczonych do kategorii
zagrożenia ludzi ZL III;
5. na zewnątrz obiektu prowadzi 5 (pięć) wyjść ewakuacyjnych;
6. korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną na I, II, III i IV kondygnację przekraczają 50 m
i nie są podzielone na odcinki przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi;
7. do celów ewakuacyjnych z wyższej kondygnacji służą trzy klatki schodowe, obudowane ale
nie wydzielone,
8. drzwi ewakuacyjne otwierają się zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
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2. TABELA POWIADAMIANIA KIEROWNICTWA URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁUPSKU
ORAZ OSÓB FUNKCYJNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W KIEROWANIU
REAGOWANIEM
Lp.

Stanowisko służbowe

1.

Prezydent Miasta Słupska

2.

I z-ca Prezydenta Miasta
Słupska

3.

II z-ca Prezydenta Miasta
Słupska

4.

Sekretarz Miasta Słupska

5.

Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego

6.

Komendant Straży
Miejskiej w Słupsku

7.

Samodzielne stanowisko
ds. organizacji pracy
prezydenta

8.

Dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

9.

Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Spraw
Społecznych

10.

Dyrektor Wydziału
Edukacji

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Dyrektor Wydziału
11. Administracyjno Technicznego
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3. TABELA POWIADAMIANIA SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY ORAZ INNYCH
PODMIOTÓW
Lp.

1.

2.

Nazwa instytucji

MIEJSKIE CENTRUM
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
W SŁUPSKU

NUMER ALARMOWY
WOJEWÓDZKIE CENTRUM
POWIADAMIANIA
RATUNKOWEGO
W GDAŃSKU

Numer telefonu
Całodobowy tel. dyżurny:
59 8426467
693 390 025 - wysyłanie
SMS przez osoby
niesłyszące i niedosłyszące

112

Rozmowy są automatycznie
przekierowywane na nr
alarmowy 112.

POLICJA

997

4.

STRAŻ POŻARNA

998

POGOTOWIE RATUNKOWE

6.

STRAŻ MIEJSKA
W SŁUPSKU

7.

POGOTOWIE
ELEKTROENERGETYCZNE

email: czk@um.slupsk.pl
fax 59 8422792
Adres:
ul. Rynek Rybacki 2,
76-200 Słupsk
Osoby dzwoniące będą
przekierowywane przez
operatora do służb
dziedzinowych:
Policji, Państwowej Straży
Pożarnej, Dysponentów
Zespołów Ratownictwa
Medycznego, Straży
Miejskiej lub Miejskiego
Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Słupsku.

3.

5.

Dodatkowe informacje

999
519 114 845 – wysyłanie
SMS przez osoby
niesłyszące
i niedosłyszące.
986
693 390 111 – wysyłanie
SMS przez osoby
niesłyszące i niedosłyszące
(całodobowo).
991
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8.

POGOTOWIE GAZOWE

992

9.

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE

993

10.

POGOTOWIE WODNO –
KANALIZACYJNE

994

POWIATOWA STACJA
SANITARNO11.
EPIDEMIOLOGICZNA
W SŁUPSKU

59 8431291
608 205 830
(całodobowo)
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4. ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW DO UŻYCIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
ZAGROŻENIA
Lp.

Wyszczególnienie środków

Sposób użycia
i uruchomienia do działania

Ilość

1.

Sprzęt i materiały zakupione
ze środków miasta na potrzeby
zarządzania kryzysowego i
obrony cywilnej.

Zgodnie
z wykazem
znajdującym
się w WBiZK.

Na polecenie Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
/Szefa Miejskiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego/.

2.

Sprzęt użyczony z Pomorskiego Zgodnie
Urzędu Wojewódzkiego
z wykazem
w Gdańsku.
znajdującym
się w WBiZK.

Na polecenie Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
/Szefa Miejskiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego/.

3.

4.

5.

6.

Sprzęt znajdujący się
w Miejskim Magazynie
Przeciwpowodziowym.
Radiowozy Straży Miejskiej
w Słupsku.

Uwagi

Zgodnie
Na polecenie Prezydenta
z wykazem
Miasta Słupska lub osoby
znajdującym przez niego upoważnionej.
się w WBiZK.
3 pojazdy

Na polecenie Komendanta
Straży Miejskiej w Słupsku.

Samochody będące w
dyspozycji Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Zgodnie z
wykazem
znajdującym
się w WAT.

Na polecenie Dyrektora
Wydziału Administracyjno –
Technicznego.

Sprzęt będący w dyspozycji
jednostek organizacyjnych
miasta oraz podmiotów,
z którymi miasto podpisało
stosowne umowy
i porozumienia,

Będący na
Na polecenie Prezydenta
stanie danego Miasta Słupska lub osoby
podmiotu.
przez niego upoważnionej.

Siły będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Słupsku:
1.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, zostało utworzone w dniu
13.01.2009 r., na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Centrum
funkcjonuje całodobowo. Wchodzi organizacyjnie w skład Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.
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2.
Straż Miejska w Słupsku działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach
gminnych, Statutu Miasta Słupska oraz Regulaminu Straży nadanego uchwałą nr XXIV/250/04
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2004r. ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr
XXXVII/430/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 13 lutego 2005r.
3.
Formacja obrony cywilnej do zadań ogólnych oraz Miejski Ośrodek Analizy Danych
i Alarmowania – działa na podstawie zarządzenia nr 808/RBiZK/2017 Prezydenta Miasta SłupskaSzefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia, określenia struktur
organizacyjnych i funkcjonowania formacji obrony cywilnej.
Formacje utworzono w celu zapewnienia ochrony ludności zakładów pracy i urządzeń
użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie
wojny, współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i ochrony środowiska oraz usuwania ich
skutków, i urządzeń użyteczności publicznej.
4.
Zgodnie z Umową Nr ZP.77/2019 zawartą w dniu 01.07.2019 r. firma Agopol - Ekotrade
Spółka z o. o. Zakład Pracy Chronionej świadczy usługi całodobowej ochrony oraz dozoru
budynków Urzędu Miejskiego.
Zgodnie z załącznikiem do Umowy sprawowanie usługi ochrony oraz dozoru w budynkach
polega na wykonywaniu określonych w Umowie czynności m.in. na natychmiastowym
podejmowaniu działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku kradzieży,
włamania, pożaru, awarii instalacji i urządzeń technicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń
losowych.
5.
W razie wystąpienia zagrożeń powodujących istotne zakłócenia w funkcjonowaniu Urzędu
Miejskiego w Słupsku lub/oraz zagrażających życiu i zdrowiu pracowników i interesantów
przebywających w Ratuszu będą użyte zewnętrzne siły m.in.: Policja, Państwowa Straż Pożarna,
Ochotnicza i Wojskowa Straż Pożarna, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, jednostki
organizacyjne, Siły Zbrojne oraz inne podmioty z którymi miasto podpisało stosowne umowy
i porozumienia.
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4. TABELA WEWNĘTRZNYCH SYGNAŁÓW ALARMOWYCH:
Lp.

Rodzaj zagrożenia

Sposób ogłoszenia
Sygnał dźwiękowy pochodzący z czujek dymowych
zamontowanych w pokojach biurowych i korytarzach.

1.

POŻAR

Naciśnięcie przycisku alarmowego umieszczonego
na
korytarzach
każdej
kondygnacji
budynku
uruchamiającego sygnał dźwiękowy.
W razie braku lub zaniku napięcia elektrycznego sygnałem
alarmowym jest ogłoszone słownie i trzykrotnie
powtórzone słowo "POŻAR".

POWÓDŹ
2.

Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzane jest
zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska.
Po jego
ogłoszeniu Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Słupsku (MCZK) rozsyła treść zarządzenia
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
do poszczególnych wydziałów Urzędu.
Alarm
przeciwpowodziowy
wprowadzany
jest
zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska.
Po jego
ogłoszeniu Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Słupsku (MCZK) rozsyła treść zarządzenia
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
do poszczególnych wydziałów Urzędu.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku
rozsyła ostrzeżenia meteorologiczne za pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail) do poszczególnych
wydziałów Urzędu.
Ostrzeżenie
meteorologiczne
rozsyłane
za pośrednictwem aplikacji „BLISKO” do
użytkowników.

3.

NIEBEZPIECZNE
WARUNKI
METEOROLOGICZNE

są
jej

W przypadku ostrzeżeń II i III stopnia Dyżurny MCZK
rozsyła je za pośrednictwem SMS zgodnie z planem
i wykazem przekazywania komunikatów ostrzegawczych.
W przypadku ostrzeżeń III stopnia Dyżurny MCZK
przekazuje ostrzeżenia za pomocą komunikatów
głosowych poprzez system syren alarmowych miasta
(elektroniczne syreny akustyczne).
W sytuacjach nadzwyczajnych Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa rozsyła tzw. Alerty RCB, który otrzymują
wszyscy abonenci sieci komórkowych.
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4.

5.

TERRORYZM

TERRORYZM CRP

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje,
w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów.
Po uzyskaniu informacji o wprowadzeniu któregoś
ze stopni alarmowych, Szef Miejskiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, niezwłocznie
informuje Prezydenta Miasta Słupska, a do pracowników
Urzędu, za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail), rozsyłana jest informacja o wprowadzeniu
stopnia alarmowego oraz zasadach postępowania.
Stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje,
w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów.
Po uzyskaniu informacji o wprowadzeniu któregoś ze
stopni alarmowych CRP, Szef Miejskiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, niezwłocznie
informuje Prezydenta Miasta Słupska. Do pracowników
Urzędu, za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail), rozsyłana jest informacja o wprowadzeniu
stopnia alarmowego CRP oraz zasadach postępowania.

6.

Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku
ZGŁOSZENIE
wybuchowego, albo zauważyła w obiekcie przedmiot
O PODŁOŻENIU LUB
niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem
ZNALEZIENIU ŁADUNKU wybuchowym, jest zobowiązana powiadomić:
WYBUCHOWEGO
- Sekretarza Miasta Słupska,
W OBIEKCIE
- MCZK w Słupsku,
- Policję – tel. 112 lub 997.

7.

OTRZYMANIE
NIEZIDENTYFIKOWANEJ
PRZESYŁKI BUDZĄCEJ
PODEJRZENIA Z
JAKIEGOKOLWIEK
POWODU, MOGĄCEJ
STANOWIĆ ZAGROŻENIE
CHEMICZNE,
BIOLOGICZNE LUB
RADIACYJNE

8.

Pracownicy przyjmujący korespondencję napływająca do
urzędu powinni postępować zgodnie z opracowaną w
tym zakresie procedurą, stanowiącą załącznik do
niniejszej Instrukcji.

Sygnał alarmu o zagrożeniu, w tym o skażeniach środkami
chemicznymi lub biologicznymi nadawany jest za pomocą
syren (sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny
SKAŻENIA CHEMICZNE
w okresie trzech minut).
Sygnał alarmu o zagrożeniu, w tym o skażeniach środkami
chemicznymi lub biologicznymi nadawany jest
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za pośrednictwem środków masowego przekazu (radio,
telewizja i radiowęzły lub pojazdy wyposażone
w megafony) – trzykrotna zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA! UWAGA! Ogłaszam alarm
(ze względu na powstałe skażenie ogłaszam alarm
chemiczny (biologiczny) dla miasta Słupska).

9.

Osoba, która zauważyła wystąpienie awarii niezwłocznie
powiadamia Wydział Administracyjno – Techniczny,
NIEBEZPIECZNE AWARIE który przekazuję informację pracownikom Urzędu
o zaistniałych utrudnieniach za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) lub innych możliwych środków.

10.

EPIDEMIE

Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na
obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje
wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Prezydent Miasta Słupska, na podstawie wydanego przez
wojewodę rozporządzenia, informuje mieszkańców
miasta o ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub
epidemii.

11.

ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO

W przypadku wystąpienia zagrożenia na terenie Urzędu
osoba, która je zauważyła niezwłocznie powiadamia
innych pracowników.

12.

ZAGROŻENIA
ZWIĄZANE Z
NIEBEZPIECZNYMI
ZWIERZĘTAMI LUB
OWADAMI

W przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji na
terenie Urzędu związanej z wprowadzonymi lub
wniesionymi zwierzętami, a także owadami, osoba, która
ją zauważyła niezwłocznie powiadamia pozostałych
pracowników oraz Straż Miejską w Słupsku.

14

6. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ORAZ SPOSOBY REAGOWANIA NA POWSTAŁE
ZAGROŻENIA
1. POŻAR
Pożary w budynkach użyteczności publicznej stanowią poważne zagrożenia dla zdrowia
i życia ludzi. Największe niebezpieczeństwo powstaje wówczas, gdy zachodzi nagła potrzeba
ewakuacji ludzi, wynikająca z bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego pożarem, lub
na skutek gwałtownego rozprzestrzeniania się gazów i dymów pożarowych.
Bodźce zewnętrzne takie jak: dym, płomienie oraz wysoka temperatura mogą powodować
u osób znajdujących się w Urzędzie znaczne osłabienie odporności psychicznej, co w pewnych
niesprzyjających okolicznościach może doprowadzić do wywołania wśród ludzi paniki.

a)
b)
c)
d)

Niebezpieczeństwo powstania pożaru może wynikać z następujących przyczyn:
nieostrożności lub celowego sprawstwa ludzi przebywających w obiekcie,
w przypadku zwarć, przeciążeń i wad instalacji elektrycznych,
niewłaściwej obsługi urządzeń i instalacji lub brak nad nimi kontroli i okresowej
konserwacji urządzeń elektrycznych itp.,
celowego podpalenia.

Nieostrożność osób przebywających w obiekcie, może spowodować pożar w następujących
okolicznościach:
a) pozostawienie nie wyłączonych instalacji elektrycznych, gazowych oraz korzystanie
z niesprawnych odbiorników lub instalacji energetycznych,
b) niewłaściwe składowanie materiałów palnych,
c) palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych,
d) używanie materiałów łatwopalnych,
e) używanie ognia otwartego w miejscach niedozwolonych,
f) porzucenie niedopałków w pobliżu materiałów palnych lub bezpośrednio na te materiały,
g) suszenie lub przechowywanie materiałów palnych w bliskim sąsiedztwie ciepła i ognia,
h) używanie otwartego ognia w pomieszczeniach zaplecza gospodarczego,
i) niewłaściwe prowadzenie prac remontowych, takich jak prace spawalnicze, malowanie itp.,
bez stosowanych zabezpieczeń.
Na zagrożenie pożarowe ludzi w przypadku jego powstania decydujący wpływ ma:
a) nieopanowanie sytuacji przy gaszeniu pożaru w zarodku,
b) brak dostatecznej ilości sprzętu i środków gaśniczych,
c) brak oznakowania dróg ewakuacyjnych i sprzętu,
d) tarasowanie i zastawianie przejść, wyjść i dróg ewakuacyjnych,
e) brak okresowych szkoleń powołanych do organizacji i przeprowadzenia ewakuacji.
Reagowanie w przypadku wystąpienia pożaru.
1.
Po ogłoszeniu alarmu o powstaniu pożaru lub innego zagrożenia należy natychmiast
otworzyć wszystkie drzwi prowadzące do Urzędu Miejskiego.
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Za ich otwarcie oraz zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem się odpowiadają
pracownicy Biura Obsługi Interesantów.
W przypadku nieobecności wyznaczonych pracowników obowiązek przejmują pracownicy
będący na zastępstwie w Biurze Obsługi Interesantów.
2.
Pracownik firmy ochroniarskiej obecny w dyżurce Urzędu Miejskiego, po ogłoszeniu
alarmu o powstaniu pożaru lub innego zagrożenia, natychmiast powiadamia Straż Pożarną oraz
Straż Miejską.
Straż Miejska ma obowiązek dokonać zabezpieczenia porządkowo - ochronnego w celu
utrzymania ładu i porządku oraz ochrony mienia. Jej zadaniem jest także zabezpieczenie
i wskazanie drogi dojazdowej dla pojazdów Straży Pożarnej i innych jednostek specjalistycznych.
3.
W razie pożaru w pierwszej kolejności ewakuacji podlegają osoby z niepełnosprawnością
i najbardziej potrzebujące pomocy (stan zdrowia, stan psychiczny).
Kolejność ewakuacji pracowników i interesantów uzależniona jest od miejsca wystąpienia
pożaru lub innego zagrożenia.
Do celów ewakuacji służą korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe
drogi ewakuacji, z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. Drogi i wyjścia
ewakuacyjne są oznakowane pożarniczymi tablicami informacyjnymi.
4.
Całością ewakuacji Ratusza kieruje Sekretarz Miasta. W innych zajmowanych obiektach
ewakuacją kieruje wyznaczeni dyrektorzy.
Ewakuację na poszczególnych kondygnacjach prowadzą dyrektorzy wydziałów lub ich
zastępcy. W przypadku ich nieobecności prowadzenie ewakuację przejmują osoby zastępujące lub
kierownicy referatów.
Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego
zgodnie z oznakowaniem.
Dyrektorzy ustalają wykaz mienia przewidzianego do ewakuacji, określają też miejsce
gromadzenia rzeczy oraz sposób ich zabezpieczenia. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie
cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przez zniszczeniem lub uszkodzeniem.
5.
Po wyprowadzeniu interesantów i pracowników z budynku na zewnątrz, wszyscy
pracownicy kierowani są do strefy ewakuacyjnej.
Dyrektorzy wydziałów lub ich zastępcy mają obowiązek przeliczenia swoich pracowników
znajdujących się na zbiórce i przekazaniu informacji o stanie osobowym Prezydentowi Miasta
Słupska lub jego zastępcom, albo prowadzącemu akcją.
W przypadku nieobecności dyrektorów wydziałów lub ich zastępców, obowiązek
przeliczenia pracowników znajdujących się na zbiórce i przekazaniu informacji o stanie osobowym
przejmują kierownicy referatów. Opiekę nad ewakuowanymi sprawują w/w osoby.

16

6. Strefy ewakuacyjne:

Miejsce zbiórki do ewakuacji nr 1 (skwer od ulicy Tuwima):
Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Administracyjno-Techniczny, Kasa, Bar, Poczta, Fotograf,
Portiernia, Wydział Administracyjno-Techniczny, Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańca, Wydział
Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu.
Miejsce zbiórki do ewakuacji nr 2 (skwer od ulicy Deotymy):
Kierownictwo Urzędu (sekretariat a i b), Skarbnik Miasta, Biuro Rady Miejskiej, Zespół Radców
Prawnych, Wydział Budżetu Miasta, Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami,
Wydział Kultury, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu, Samodzielne Stanowisko
ds. Organizacji Pracy Prezydenta, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Wydział Edukacji, Wydział Księgowości, Wydział
Zamówień Publicznych, Wydział Geodezji i Katastru, Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli.
7. W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:
a) dokonywanie jakichkolwiek czynności mających wywołać panikę,
b) przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
c) zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób,
d) ustawianie ewakuowanego mienia w miejscach, które koliduje i utrudnia przeprowadzenie
akcji ratowniczej, a także tarasuje przejścia i drogi ewakuacji oraz placów manewrowych,
e) korzystanie z windy.
2. POWÓDŹ
Zagrożenie powodziowe (zalewami) dla miasta Słupska stanowi, przepływająca przez
miasto na odcinku około 12 km, rzeka Słupia oraz powstałe na niej wezbrania wody.
Po przejściu fali powodziowej może wystąpić zagrożenie dla mieszkańców w rejonie
ulic: Szarych Szeregów i Fr. Nullo, pl. Powstańców Warszawy, ul. Długosza, ul. Słowiańskiej,
ul. Partyzantów, ul. Armii Krajowej, ul. Szkolnej i ul. Henryka Pobożnego.
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Na podstawie dotychczasowych doświadczeń należy uznać, że zagrożenie powodziowe
nie jest duże i ma charakter zalewów użytków zielonych oraz w niewielkim stopniu terenów
zabudowanych w mieście, jednak w ostatnich latach można zaobserwować zachodzące zmiany
klimatyczne
charakteryzujące
się
gwałtownością
i
nieprzewidywalnością
zjawisk
meteorologicznych, w związku z czym należy spodziewać się coraz częstszych zjawisk
pogodowych sprzyjających występowaniu na terenie Słupska lokalnych podtopień i zalań wskutek
ulewnych deszczy (tzw. powódź miejska).
Teren i budynki Urzędu Miejskiego w Słupsku nie leżą w strefie bezpośredniego
zagrożenia powodziowego, niemniej jednak zjawisko powodzi może mieć wpływ na jego
funkcjonowanie.
Reagowanie w przypadku wystąpienia powodzi.
W zależności od skali zdarzenia Sekretarz Miasta Słupska, będzie wydawał stosowne decyzje
dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku.
1. Stan stałej gotowości przeciwpowodziowej.
W stanie stałej gotowości przeciwpowodziowej tym należy systematycznie: aktualizować
plan ewakuacji obiektu, szkolić pracowników, prowadzić treningi z zakresu ewakuacji, sprawdzać
(konserwować) sprzęt i środki do ochrony przed powodzią.
2. Stan ostrzegawczy
Po ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego, na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku,
należy:
1) przeanalizować i ocenić sytuację w jakiej mogą się znaleźć podlegli pracownicy,
2) przekazać podległym pracownikom komunikat o zaistniałej sytuacji,
3) obserwować zmiany pogody i słuchać komunikatów nadawanych przez lokalne rozgłośnie
radiowe i stacje telewizyjne oraz na bieżąco śledzić wszelkie informacje o zagrożeniu
powodziowym.
3. Stan alarmowy
Po ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego, na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku,
należy prowadzić ciągłą analizę sytuacji oraz:
1) powołać zespół, który będzie dokonywał: oceny sytuacji i jej rozwoju, wypracowywał (wydawał)
decyzje, przekazywał zadania wykonawcom, kontrolował realizację zadań, wnioskował
o ewentualne udzielenie pomocy.
2) powiadomić pracowników zabezpieczenia technicznego Urzędu o możliwości wystąpienia
konieczności podjęcia odpowiednich działań takich jak:
a) zabezpieczenia w worki z piaskiem i folię w celu osłonięcia drzwi i okien,
b) usunięcia ruchomych przedmiotów znajdujących się na zewnątrz budynku (ławki, kosze
na śmieci, tablice informacyjne itp.),
c) zgromadzenia środków do zabezpieczenia bram, drzwi wejściowych,okien i piwnic itp.,
d) wykonania innych prac zabezpieczających obiekt.
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3) przygotować unikalną dokumentację do ewakuacji poza miejsce dotychczasowego
przechowywania lub przeniesienie na wyższe kondygnacje,
4) wyznaczyć grupę osób do wynoszenia mienia, poza miejsce dotychczasowego przechowywania
i ustalić sposób ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą.
5) dokonać sprawdzenia systemu łączności zewnętrznej i wewnętrznej,
6) w razie konieczności przygotować zabezpieczenie przed awarią (wyłączeniem) zasilania
energetycznego, sieci gazowej, wodnej i CO tj. do:
a) zabezpieczenia budynku w oświetlenie awaryjne np. latarki,
b) zabezpieczenia w razie potrzeby dowozu wody pitnej dla potrzeb spożywczych
i sanitarnych.
6) dokonać organizacji przygotowań do ewakuacji ludzi i mienia,
7) dokonać pełnej mobilizacji sił i środków w obiektach bezpośrednio zagrożonych,
8) przygotować się do organizacja dyżurów.
4. Stan powodzi
W czasie powodzi należy:
1) przeprowadzić ewakuację personelu,
2) pozostawić niezbędną ilość pracowników do przeprowadzenia ewentualnej akcji
ratunkowej,
3) w przypadku dużego zagrożenia wezwać siły ratownicze (straż pożarną),
4) być przygotowanym do ewakuacji mienia,
5) kontynuować prace zabezpieczające obiekt (drzwi, okna),
6) wyłączyć częściowo lub całkowicie instalacje (elektryczną, gazową, wodną, CO).
Należy pamiętać, aby w czasie powodzi:
1) korzystać wyłącznie z pewnych źródeł wody pitnej i dla potrzeb sanitarno – higienicznych,
2) nie korzystać ze studni, pomp i ulicznych kranów itp. gdyż woda w nich może być skażona
wodami ściekowymi,
3) nie wykorzystywać produktów żywnościowych lub środków spożywczych zalanych
uprzednio wodą powodziową,
4) nie zbliżać się do urządzeń energetycznych (linii przesyłowych wysokiego napięcia, kabli
energetycznych, transformatorów itp.), które znajdują się na terenie zalewowym,
5) nie wchodzić samowolnie na mosty, kładki, wały ochronne nad rzeką,
6) wykonywać polecenia służb ratowniczych, w żadnym przypadku nie przeszkadzać
w prowadzeniu akcji ratowniczej,
7) w okresie zimowym nie doprowadzić do wyziębienia organizmu, przy niskiej temperaturze
i zmęczeniu nie siadać na wolnym powietrzu lub w wyziębionym pomieszczeniu.
5. Likwidacja skutków powodzi i podtopień w Urzędzie Miejskim w Słupsku zawiera:
1) odbudowę zniszczonej infrastruktury;
2) osuszanie zalanych pomieszczeń,
3) organizacja odkażania i dezynfekcji,
4) sprawdzenie stanu technicznego budynku,
5) szacowanie strat i szkód, opracowanie doraźnego programu naprawczego.
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3. NIEBEZPIECZNE WARUNKI METEOROLOGICZNE
Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne są bardzo trudne do monitorowania w zakresie
wcześniejszego ich wykrywania i precyzyjnego ustalenia miejsca, w którym mogą wystąpić oraz
ich rozległości i intensywności.
Wpływ na funkcjonowanie Urzędu mogą mieć: intensywne opady deszczu, silne wiatry,
intensywne opady śniegu/gradobicia/, długotrwałe upały oraz silne mrozy.
Mogą one powodować utrudnienie w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Słupsku, w tym
częściowe lub całkowite zaniechanie jego działalności.
Reagowanie w przypadku wystąpienia niebezpiecznych warunków meteorologicznych.
W zależności od skali zdarzenia Sekretarz Miasta Słupska, będzie wydawał stosowne decyzje
dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek zagrożenia spowodowanego niebezpiecznymi
zjawiskami meteorologicznymi należy:
1) na bieżąco zapoznawać się z komunikatami otrzymywanymi z Miejskiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Słupsku,
2) obserwować zmiany pogody i słuchać komunikatów nadawanych przez lokalne rozgłośnie
radiowe i stacje telewizyjne,
3) postępować zgodnie z treścią podawanych komunikatów,
4) dokonać oceny stanu zagrożenia Urzędui w zakresie:
◦ wpływu czynników zewnętrznych na stan techniczny obiektu,
◦ utrudnienia dojazdu pracowników do Urzędu,
◦ zaopatrzenia w środki materiałowo – techniczne /woda, gaz, paliwa, środki
oświetleniowe/,
5) przygotować Urząd do działalności w warunkach ograniczonej liczby pracowników,
6) podjąć działania zmierzające do ograniczenia skutków niebezpiecznych zjawisk
meteorologicznych oraz przygotować siły i środki do usuwania powstałych zagrożeń,
7) w przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno - kanalizacyjnej,
nie podejmować się napraw na własną rękę., wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze,
8) o wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i ochrony
mienia należy informować bezpośredniego przełożonego oraz wszelkie służby.
9) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne
i kierujących akcją ratowniczą.
Dodatkowi, w warunkach silnego wiatru lub huraganu należy:
1) zamknąć okna, zabezpieczyć rynny i inne części budynków, np.: parapety, lampy naścienne
itp.,
2) sprawdzić konstrukcje dachowe w budynkach, jeżeli zachodzi potrzeba podejmować
decyzję o natychmiastowej naprawie (przytwierdzeniu elementów dachowych do budynku),
3) zabezpieczyć latarnie i inne urządzenia na terenie obiektów, które mogą uleć zniszczeniu,
4) usunąć z obejścia przedmioty i urządzenia, które mogą być porwane przez wiatr lub
przeszkadzać w prowadzeniu akcji ratunkowej,
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5) zakazać parkowania pojazdów pod drzewami, trakcjami elektrycznymi, planszami
reklamowymi, na drogach ewakuacyjnych i pożarowych, w przejściach i innych miejscach,
które mogą zagrażać życiu lub uszkodzeniu mienia. Drogi ewakuacyjne i pożarowe oraz
przejścia, mogą być wykorzystane do niesienia pomocy poszkodowanym i prowadzenia
ewakuacji,
6) sprawdzić i uzupełnić wyposażenie apteczek pierwszej pomocy,
7) w warunkach silnej wichury lub huraganu,wyłączyć główny włącznik dopływu prądu i gazu,
w celu ograniczenia niebezpieczeństwa powstania pożaru.
W warunkach intensywnych opadów śniegu i mrozów należy:
1) wykonywać zadania przełożonych,
2) przekazywać informacje pracownikom o zasadach zachowania się w zaistniałych
warunkach,
3) sprawdzać grubość pokrywy śnieżnej na dachu,
4) unikać zbędnego lub nadmiernego wysiłku, zimne otoczenie powoduje dodatkowe
obciążenie serca, przemęczenie w warunkach niskich temperatur może być następstwem
zawału serca,
5) obserwować, czy nie występują zauważalne objawy odmrożeń (utrata czucia, jasny lub
blady kolor małżowin usznych, nosa, palców rąk i nóg). W przypadku wystąpienia
wymienionych objawów wezwać lekarza,
6) zapewnić wentylację pomieszczeń,
7) nie podawać alkoholu osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem,
8) nie podawać kawy ze względu na zawartość kofeiny,
9) nie podawać żadnych leków bez konsultacji z lekarzem.
4. TERRORYZM
Terroryzm to użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności
z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności
lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów.
Terroryzm jest zjawiskiem podlegającym nieustannym zmianom a jego metody oraz
strategie wymagają ciągłej obserwacji oraz przeciwdziałania w skali globalnej oraz lokalnej.
W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo
w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni
alarmowych:
1.
2.
3.
4.

pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);
drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);
trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);
czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).
Pierwszy stopień można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do
przewidzenia.
Drugi stopień można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego
i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak
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konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
Trzeci stopień można wprowadzić w przypadku:
1) wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze
terrorystycznym, godzącego w:
a) bezpieczeństwo lub porządek publiczny, albo
b) bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c) bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego
potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu
o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu
o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich
przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących
się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Czwarty stopień można wprowadzić w przypadku:
1) wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:
a) bezpieczeństwa lub porządku publicznego, albo
b) bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c) bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego
zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub
d) gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia
o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
e) gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia
o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich
przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę
mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje
wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.
Wyższy albo niższy stopień alarmowy mogą być wprowadzone z pominięciem stopni
pośrednich.
Reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego.
W przypadku wystąpienia zagrożenia atakiem terrorystycznym należy zwracać szczególną
uwagę na:
1) rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób,
2) pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki,
3) samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach.
Należy pamiętać, aby:
1) nie dotykać podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki,
2) powiadomić stosowne służby (policję, straż miejską),
3) jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosować się do poleceń osób
kierujących operacją,
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4) zachować spokój i bezpiecznie, bez paniki opuścić niebezpieczną strefę,
5) nie udawać bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji, straży pożarnej,
pogotowiu ratunkowemu).
W trakcie operacji antyterrorystycznych staraj się uspokoić, akcja zawsze wywołuje
zamieszanie i panikę, ludzie są w szoku:
1) nie uciekaj, połóż się na podłodze i spróbuj znaleźć jakąś osłonę, trzymaj ręce na głowie
do końca operacji,
2) słuchaj rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj jej czasu na zadawanie
zbędnych pytań,
3) nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących,
4) w razie strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj się za jakimś przedmiotem,
5) nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia - możesz zostać wzięty
za terrorystę,
6) w chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy
osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru,
7) spróbuj się zidentyfikować (przedstawić), bądź jednak przygotowany na ostre traktowanie
ze strony ekipy ratunkowej - dopóki nie zostaniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden
z zakładników, jesteś potencjalnie jednym z porywaczy.
Szczegółowe zasady postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego znajdują się
w poradniku „Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia”, który stanowi załącznik do niniejszej
instrukcji. Poradnik dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Bezpieczeństwo
i porządek publiczny”.
Urząd Miejski w Słupsku posiada opracowaną „Procedurę realizacji przedsięwzięć
w ramach stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”, która została zatwierdzona przez
Prezydenta Miasta Słupska w dniu 18.06.2019 r.
Poniżej, wyciąg z w/w procedury z zadaniami do wykonania na terenie Urzędu Miejskiego
w Słupsku ramach poszczególnych stopni alarmowych.
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PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY - ALFA
Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego – ALFA należy niezwłocznie wykonać następujące zadania:

Lp

1.

2.

Zadanie

Moduły zadaniowe

Prowadzenie, w ramach realizacji
zadań administratorów obiektów,
wzmożonej kontroli obiektów
Wprowadzenie wzmożonej kontroli w Urzędzie
użyteczności publicznej oraz innych
Miejskim w Słupsku.
obiektów, które potencjalnie mogą stać
się celem zdarzenia o charakterze
terrorystycznym.
Poinformowanie podległych pracowników
o konieczności:
- wzmożenia czujności,
Zalecenie podległemu personelowi
- informowania o zauważeniu
informowania odpowiednich służb
nieznanych pojazdów,
w przypadku zauważenia: nieznanych
- reagowania na wszelkie oznaki
pojazdów na terenie instytucji
nieprawidłowego zachowania osób
publicznych lub innych ważnych
na terenie instytucji lub obiektów oraz
obiektów, porzuconych paczek
w ich pobliżu,
i bagaży lub jakichkolwiek innych
- informowania na bieżąco Straży
oznak nietypowej działalności.
Miejskiej w Słupsku lub Policji
o wszelkich podejrzanych
zachowaniach, ujawnionych pakunkach
niewiadomego pochodzenia.

Poinformowanie podległego personelu 1. Poinformowanie podległych pracowników
o konieczności wzmożenia czujności.
o konieczności zachowania zwiększonej 2. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych
3. czujności w stosunku do osób
z podległym personelem.
zachowujących się w sposób
3. Opracowanie komunikatu dla pracowników.
wzbudzający podejrzenia.
4. Udzielenie instruktażu dla służb ochrony.
Zapewnienie dostępności w trybie
alarmowym członków personelu
4.
niezbędnych do wzmocnienia ochrony
obiektów.

1. Powiadomienie pracowników o możliwości
konieczności wzmocnienia ochrony.
2. Wytypowanie personelu do wzmocnienia
ochrony.
3. Opracowanie harmonogramu dyżurów.
4. Przeprowadzenie instruktażu dla wytypowanego
personelu.

Odpowiedzialny

Prezydent
Miasta Słupska

Wykonawca

Straż Miejska
w Słupsku

Termin
realizacji

W sposób
ciągły, do
odwołania.

Miejsce
realizacji

Sposób
dokumentowania
podjętych zadań

Urząd Miejski Adnotacja
w Słupsku
w dzienniku działań
MCZK.

Prezydent
Miasta Słupska
Straż Miejska
w Słupsku
Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Słupsku

Pracownicy Urzędu
Miejskiego w Słupsku

Natychmiast po Urząd Miejski Adnotacja
zauważeniu lub w Słupsku
w dzienniku działań
stwierdzeniu.

MCZK.

Dyrektorzy wydziałów
Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Prezydent
Miasta Słupska

Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego

Dyrektorzy wydziałów
Urzędu Miejskiego
w Słupsku

Straż Miejska w Słupsku.

Prezydent
Miasta Słupska

Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego w
Słupsku.

Dyrektorzy wydziałów
Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

G+2

W razie
konieczności
realizacja zadania
przy współpracy z
Policją.

Instrukcja
postępowania w
przypadku
zagrożenia
terrorystycznego.
Instrukcja
postępowania po
otrzymaniu
zgłoszenia o
podłożeniu ładunku
wybuchowego.

Komunikat
informacyjny.
Harmonogram
dyżurów.

G+4
Straż Miejska w Słupsku.

Urząd Miejski Adnotacja
w Słupsku
w dzienniku działań
MCZK.

Uwagi i/lub
dokument
stanowiący
podstawę realizacji
lub dokument
związany

Urząd Miejski Adnotacja
w Słupsku
w dzienniku działań
MCZK.

Lp

5.

Zadanie

Moduły zadaniowe

1. Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników
ochrony.
Przeprowadzenie kontroli pojazdów
wjeżdżających oraz osób wchodzących 2. Prowadzenie kontroli wjeżdżających
i wyjeżdżających pojazdów (prowadzenie
na teren obiektów.
ewidencji).
3. Kontrola osób wchodzących na teren Urzędu.

Sprawdzanie, na zewnątrz i od
wewnątrz, budynki będące w stałym
7. użyciu w zakresie podejrzanych
zachowań osób oraz w poszukiwaniu
podejrzanych przedmiotów.

1. Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników
i ochrony.
2. Kontrola wizualna obiektów za pomocą
monitoringu.
3. Opracowanie harmonogramu patroli.
4. Fizyczny obchód budynków wewnątrz
i na zewnątrz.

Sprawdzenie działania środków
8. łączności wykorzystywanych
w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

1. Sprawdzenie sprawności i niezawodności
wszystkich środków łączności funkcjonujących
w systemie wewnętrznym kierowania.
2. Sprawdzenie poprawności działania sprzętu
łączności telefonicznej, radiowej i sprzętu
komputerowego.

Odpowiedzialny

Wykonawca

Straż Miejska
w Słupsku
Prezydent
Miasta Słupska

Prezydent
Miasta Słupska

Wydział Administracyjno –
Techniczny

Straż Miejska
w Słupsku

Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego w
Słupsku.
Prezydent
Miasta Słupska

Wydział Administracyjno –
Techniczny

Termin
realizacji

Miejsce
realizacji

Sposób
dokumentowania
podjętych zadań

W sposób
ciągły, do
odwołania.

Urząd Miejski Adnotacja
w Słupsku
w dzienniku działań
MCZK.

W sposób
ciągły, do
odwołania

Urząd Miejski Adnotacja
w Słupsku
w dzienniku działań
MCZK.

Urząd Miejski Adnotacja
Natychmiast. w Słupsku
w dzienniku działań
MCZK.

Uwagi i/lub
dokument
stanowiący
podstawę realizacji
lub dokument
związany
Ewidencja pojazdów
wjeżdżających.
Ewidencja osób
wchodzących na
teren Urzędu.

Harmonogram
patroli.

Wewnętrzne
procedury

Straż Miejska w Słupsku

Dokonanie, w ramach realizacji zadań
administratorów obiektów,
sprawdzenia działania instalacji
9.
alarmowych, przepustowości dróg
ewakuacji oraz funkcjonowania
systemów rejestracji obrazu.
Dokonanie przeglądu wszystkich
procedur, rozkazów oraz zadań
10.
związanych z wprowadzeniem
wyższych stopni alarmowych.

1. Fizyczne sprawdzenie instalacji
przeciwpożarowych.
2. Kontrola dróg ewakuacyjnych pod kątem ich
dostępności i drożności.
3. Kontrola stanu technicznego okien i drzwi.
4. Sprawdzenie posiadanego systemu monitoringu.
1. Dokonanie przeglądu wszystkich procedur,
szczegółowych, wymagań osobowych
i logistycznych.
2. Dokonanie przeglądu dokumentów.
3. Dokonanie ewentualnych niezbędnych korekt
procedur.

Wydział Administracyjno –
Techniczny
Prezydent
Miasta Słupska

Prezydent
Miasta Słupska

G+6
Samodzielne stanowisko ds
BHP
Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego w
Słupsku
G + 12
Straż Miejska w Słupsku.

Adnotacja
w dzienniku działań
Urząd Miejski MCZK.
w Słupsku
Protokół z
przeprowadzonych
czynności.

Urząd Miejski Adnotacja
w Słupsku
w dzienniku działań
MCZK.

Plan ochrony
przeciwpożarowej
budynku.
Plan ewakuacji.

Procedury
zarządzania
kryzysowego.

DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY - BRAVO
Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego – BRAVO, z pominięciem niższego stopnia alarmowego – ALFA, należy wykonać
wszystkie zadania wymienione dla I stopnia alarmowego
Ponadto należy wykonać niezwłocznie następujące zadania:

Lp

1.

Zadanie

Sprawdzenie funkcjonowania
zasilania awaryjnego.

Ostrzeżenie personelu o możliwych
2. formach zdarzenia o charakterze
terrorystycznym.

Zapewnienie dostępności w trybie
alarmowym personelu wyznaczonego
3. do wdrażania procedur działania na
wypadek zdarzeń o charakterze
terrorystycznym.

Wprowadzenie kontroli wszystkich
4. przesyłek pocztowych kierowanych
do urzędu lub instytucji.

Odpowiedzialny

Dokonanie przeglądu infrastruktury
technicznej Urzędu, w tym posiadanego stałego
lub przenośnego sprzętu zasilania awaryjnego.

Prezydent
Miasta Słupska

Wydział Administracyjno –
Techniczny
G+2

Prezydent
Miasta Słupska

Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego

1.Poinformowanie pracowników o możliwych
formach ataku lub zdarzenia terrorystycznego.
2. Prowadzenie szkoleń z zakresu zachowania
się w sytuacji ich zaistnienia.

1. Poinformowanie pracowników o możliwości
wezwania do natychmiastowego stawienia się
w miejscu pracy.

Dyrektorzy
wydziałów Urzędu
Miejskiego w
Słupsku

2. Dokładne sprawdzania otrzymanych
przesyłek i dostaw.

Miejsce
realizacji

Sposób
dokumentowania
podjętych zadań

Urząd Miejski Adnotacja
Natychmiast. w Słupsku
w dzienniku działań Komunikat informacyjny.
MCZK.
Straż Miejska w Słupsku

Prezydent
Miasta Słupska

G+6

Adnotacja
Urząd Miejski
w dzienniku działań
w Słupsku.
MCZK.

W sposób
ciągły, do
odwołania.

Urząd Miejski Adnotacja
w Słupsku
w dzienniku działań
MCZK.

Wyznaczeni pracownicy

Kancelaria Urzędu
Prezydent
Miasta Słupska

Uwagi i/lub dokument
stanowiący podstawę
realizacji lub dokument
związany

Urząd Miejski Adnotacja
w Słupsku
w dzienniku działań Plan awaryjnego zasilania.
MCZK.

Sekretarz Miasta Słupska

2. Określenie grupy pracowników do
natychmiastowego wezwania.

1. Przeprowadzenie instruktażu dla
pracowników kancelarii urzędu i sekretariatów.

Wykonawca

Terminarz
realizacji

Moduły zadaniowe

Sekretariaty
Wydziały Urzędu

TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY - CHARLIE
Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego – CHARLIE, z pominięciem niższych stopni alarmowych, należy wykonać
wszystkie zadania wymienione dla I i II stopnia alarmowego
Ponadto należy wykonać niezwłocznie następujące zadania:

Lp

Zadanie

1

Wprowadzenie, na polecenie ministra
właściwego do spraw wewnętrznych,
całodobowych dyżurów we wskazanych
urzędach lub jednostkach organizacyjnych
organów administracji publicznej.

Moduły zadaniowe

Miejsce
realizacji

Prezydent Miasta
Natychmiast.
Słupska
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego

Urząd Miejski
w Słupsku.

Adnotacja
w dzienniku działań
MCZK.

Harmonogram dyżurów.

Urząd Miejski
w Słupsku.

Adnotacja
w dzienniku działań
MCZK.

Harmonogram dyżurów.

Urząd Miejski
w Słupsku.

Adnotacja
w dzienniku działań
MCZK.

1. Wprowadzenie całodobowych dyżurów
w Urzędzie.
2. Przeszkolenie wytypowanego personelu.
3. Opracowanie harmonogramu dyżurów.

Uwagi i/lub dokument
Sposób dokumentowania stanowiący podstawę
podjętych zadań
realizacji lub dokument
związany

Terminarz
realizacji

Odpowiedzialny

Wykonawca

Sekretarz Miasta Słupska

Sekretarz Miasta Słupska

2.

Wprowadzenie dyżurów dla osób
funkcyjnych odpowiedzialnych za
wprowadzenie procedur działania na
wypadek zdarzeń o charakterze
terrorystycznym.

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego

1. Określenie osób funkcyjnych.
2. Przeszkolenie i udzielenie instruktażu.

Prezydent
Miasta Słupska

3.Opracowanie harmonogramu dyżurów.

Natychmiast.
Straż Miejska w Słupsku

Wydział Zarządzania
Kadrami i Organizacji
Urzędu

Wydział
AdministracyjnoTechniczny

1. Wytypowanie miejsc i rejonów, do których
dostęp i parkowanie zostanie ograniczone.

3.

Ograniczenie do minimum liczby miejsc
ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie
obiektu.

2. Fizyczne ograniczenie dostępu do pomieszczeń
oraz rejonów przyległych do budynków.
3. Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników
ochrony.

Prezydent
Miasta Słupska
Straż Miejska w Słupsku

W sposób
ciągły, do
odwołania.

Lp

Zadanie

Moduły zadaniowe

Odpowiedzialny

Uwagi i/lub dokument
Sposób dokumentowania stanowiący podstawę
podjętych zadań
realizacji lub dokument
związany

Terminarz
realizacji

Miejsce
realizacji

Straż Miejska w Słupsku Natychmiast.

Urząd Miejski
w Słupsku.

Adnotacja
w dzienniku działań
MCZK.

G + 12

Urząd Miejski
w Słupsku

Adnotacja
w dzienniku działań
MCZK.

W sposób
ciągły, do
odwołania.

Urząd Miejski
w Słupsku

Adnotacja
w dzienniku działań
MCZK.

Wykonawca

1. Wprowadzenie śćisłej kontroli pojazdów i osób
przy wjeździe lub wejściu na teren obiektu.

4.

Wprowadzenie, w uzasadnionych
przypadkach, ścisłej kontroli osób
2. Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników
i pojazdów przy wejściu i wjeździe na teren ochrony.
obiektów.

Prezydent
Miasta Słupska

3. Wzmocnienie służb ochrony.

Wydział
AdministracyjnoTechniczny

1.. Ograniczenie dostępności lub wprowadzenie
zakazu parkowania.

5.

Ograniczenie możliwości parkowania
pojazdów przy obiektach chronionych.

2. Wyznaczenie innych dostepnych miejsc do
parkowania.

Prezydent Miasta
Słupska
Straż Miejska
w Słupsku

Straż Miejska
w Słupsku

1. Ustalenie środków transportu służbowego
podlegającego ochronie.

6.

Zapewnienie ochrony środków transportu
2. Wprowadzenie wg. potrzeby zakazu
służbowego poza terenem obiektu,
poruszania się samochodem służbowym.
wprowadzenie kontroli pojazdu przed
wejściem do niego i jego uruchomieniem.
3. Udzielenie instruktażu kierowcom.
4. Fizyczna kontrola pojazdów.

Prezydent
Miasta Słupska

Wydział
AdministracyjnoTechniczny

Ewidencja kontroli
pojazdów.

CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY - DELTA
Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego – DELTA, z pominięciem niższych stopni alarmowych, należy wykonać
wszystkie zadania wymienione dla I, II, III stopnia alarmowego
Ponadto należy wykonać niezwłocznie następujące zadania:

Lp.

Zadanie

Przeprowadzenie identyfikacji
wszystkich pojazdów znajdujących
1. się już w rejonie obiektu oraz,
w uzasadnionych przypadkach, ich
relokacji poza obszar obiektu.

Moduły zadaniowe

Odpowiedzialny

Wykonawca

Terminarz
realizacji

1. Dokonanie identyfikacji pojazdów zaparkowanych na
Straż Miejska w Słupsku W sposób
terenie i w rejonie Urzędu.
Prezydent Miasta
ciągły, do
Słupska
odwołania.
2. Relokacja pojazdów poza teren chroniony.
Wydział AdministracyjnoTechniczny

Miejsce
realizacji

Uwagi i/lub dokument
Sposób
dokumentowania stanowiący podstawę
realizacji lub
podjętych zadań
dokument związany

Urząd Miejski
w Słupsku.

Adnotacja
w dzienniku
działań MCZK.

1. Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników
ochrony.

Kontrolowanie wszystkich pojazdów 2. Przeprowadzanie kontroli pojazdów (sprawdzanie
2. wjeżdżające na teren obiektu i ich
przewożonych rzeczy) oraz bagażu osób.
ładunku.

Prezydent
Miasta Słupska

Straż Miejska
w Słupsku

W sposób
ciągły, do
odwołania

Urząd Miejski
w Słupsku.

Adnotacja
w dzienniku
działań MCZK.

Straż Miejska
w Słupsku

W sposób
ciągły, do
odwołania

Urząd Miejski
w Słupsku.

Adnotacja
w dzienniku
działań MCZK.

Straż Miejska
w Słupsku

W sposób
ciągły, do
odwołania

Urząd Miejski
w Słupsku.

Adnotacja
w dzienniku
działań MCZK.

3. Prowadzenie ewidencji wjeżdżających pojazdów.
1. Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników
ochrony.
2. Dokładne sprawdzanie dostaw.

Kontrolowanie wszystkich
wnoszonych na teren obiektu
3. Fizyczna kontrola wszystkich osób wchodzących na
3.
przedmiotów, w tym walizek, torebek, teren obiektu.
paczek.

\Prezydent
Miasta Słupska

4. Kontrola wnoszonych walizek, paczek i torebek.
5. Zwracanie szczególnej uwagi na dostawców.
1. Przeprowadzanie obchodu Urzędu, zgodnie z
określonym harmonogramem.

4.

Przeprowadzenie częstych kontroli na
zewnątrz budynku i na parkingach. 2. Zintensyfikowanie prowadzonych kontroli.

Prezydent
Miasta Słupska

Lp.

Zadanie

Moduły zadaniowe

Odpowiedzialny

Wykonawca

Terminarz
realizacji

Miejsce
realizacji

Uwagi i/lub dokument
Sposób
dokumentowania stanowiący podstawę
realizacji lub
podjętych zadań
dokument związany

Sekretarz Miasta
Słupska

Ograniczenie liczby podroży
służbowych osób zatrudnionych
5.
w obiekcie i wizyt osób
niezatrudnionych w instytucji.

1. Weryfikacja i ograniczenie podroży służbowych
pracowników.
2. Kontrola wejść na teren obiektu po uzyskaniu zgody
(przepustka).

Prezydent
Miasta Słupska

Wydział Zarządzania
Kadrami i Organizacji
Urzędu

W sposób
ciągły, do
odwołania

Urząd Miejski
w Słupsku.

Adnotacja
w dzienniku
działań MCZK.

Urząd Miejski
w Słupsku.

Adnotacja
w dzienniku
działań MCZK.

Straż Miejska w Słupsku
Sekretarz Miasta
Słupska
1. Aktualizacja dokumentacji.

Przygotowanie do zapewnienia
ciągłości funkcjonowania organu
6. w przypadku braku możliwości
realizacji zadań
w dotychczasowym miejscu pracy

2. Przygotowanie pomieszczeń do pracy w zapasowym
miejscu pracy, zapewnienie materiałów i warunków
socjalnych.
3. Określenie sposobu, sił i środków oraz sposobu
przegrupowania.

Prezydent
Miasta Słupska

Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego
D+1
Straż Miejska w Słupsku
Wydział AdministracyjnoTechniczny

5. TERRORYZM CRP
W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów
teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia
takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:
1) pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA–CRP);
2) drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO–CRP);
3) trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE–CRP);
4) czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA–CRP).
Pierwszy stopień można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny
do przewidzenia.
Drugi stopień można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego
i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak
konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
Trzeci stopień można wprowadzić w przypadku:
1) wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze
terrorystycznym, godzącego w:
a) bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo
b) bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c) bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego
potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze
terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze
terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub
instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
Czwarty stopień można wprowadzić w przypadku:
1) wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:
a) bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
b) bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c) bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego
zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub
d) gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia
o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
e) gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia
o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich
przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące
się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie
na nieuchronność takiego zdarzenia.
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Wyższy albo niższy stopień alarmowy i stopień alarmowy CRP mogą być wprowadzone
z pominięciem stopni pośrednich.
Urząd Miejski w Słupsku posiada opracowaną „Procedurę realizacji przedsięwzięć
w ramach stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP”, która została zatwierdzona przez
Prezydenta Miasta Słupska w dniu 18.06.2019 r.
Poniżej, wyciąg z w/w procedury z zadaniami do wykonania na terenie Urzędu Miejskiego
w Słupsku ramach poszczególnych stopni alarmowych CRP.

32

PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY ALFA – CRP
Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego – ALFA - CRP należy niezwłocznie wykonać następujące zadania:

Lp

1.

Zadanie

Wprowadzenie wzmożonego
monitorowania stanu bezpieczeństwa
systemów teleinformatycznych organów
administracji publicznej lub systemów
teleinformatycznych wchodzących
w skład infrastruktury krytycznej,
zwanych dalej „systemami”,
w szczególności wykorzystując zalecenia
Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub komórek
odpowiedzialnych za system reagowania
zgodnie z właściwością, oraz:
a) monitorowanie i weryfikowanie,
czy nie doszło do naruszenia
bezpieczeństwa komunikacji
elektronicznej,

Moduł zadaniowy

Odpowiedzialny

Wykonawca

Termin
realizacji

Miejsce
realizacji

Uwagi i/lub
Sposób
dokument stanowiący
dokumentowania podstawę realizacji
podjętych zadań
lub dokument
związany

1. Kontrola poprawności działania sprzętu
teleinformatycznego.
2. Kontrola poprawności działania sprzętu
komputerowego.
3. Powiadomienie pracowników o
potencjalnych zagrożeniach w
cyberprzestrzeni.
4. Informowanie o wszelkich sytuacjach
związanych z pracą w sieci odbiegających od
dotychczasowych norm.

Sekretarz Miasta
Słupska

5. Przestrzeganie obowiązujących zasad w
zakresie skanowania programem
antywirusowym wszelkich nośników danych.

Wydział Administracyjno
-Techniczny
/Referat Informatyczny/ Natychmiast

Urząd Miejski
w Słupsku.

Adnotacja
w dzienniku działań
MCZK.

6.Zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczne
przeglądanie stron internetowych.
7.Zwiększenie czujności w stosunku do

b) sprawdzanie dostępności usług
otrzymywanej korespondencji elektronicznej.
elektronicznych,
c) dokonywanie, w razie potrzeby, zmian 8.Ewentualna zmiana haseł w dostępie do
posiadanych systemów.
w dostępie do systemów.
9.Realizacja zaleceń Szefa ABW.

2.

Poinformowanie personelu instytucji
o konieczności zachowania zwiększonej
czujności w stosunku do stanów
odbiegających od normy, w szczególności
personelu odpowiedzialnego za
bezpieczeństwo systemów.

Poinformowanie podległych pracowników,
w szczególności personel odpowiedzialny za
bezpieczeństwo systemów – o konieczności
zachowania zwiększonej czujności
w stosunku do stanów odbiegających od
normy.

Wydział Administracyjno
-Techniczny
/Referat Informatyczny/
Sekretarz Miasta
Słupska

G +2
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania
Kryzysowego

Urząd Miejski
w Słupsku

Komunikat
Adnotacja
informacyjny.
w dzienniku działań
MCZK.

Lp

3.

4.

Zadanie

Moduł zadaniowy

Sprawdzenie kanałów łączności z innymi, 1. Sprawdzenie dostępnej łączności z organami
nadrzędnymi oraz podmiotami
właściwymi dla rodzaju stopnia
alarmowego CRP, podmiotami biorącymi odpowiedzialnymi za reagowanie kryzysowe.
Weryfikacja dostępności do punktu
udział w reagowaniu kryzysowym,
kontaktowego zespołu reagowania na
dokonanie weryfikacji ustanowionych
incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego
punktów kontaktowych z zespołami
– Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty
reagowania na incydenty bezpieczeństwa Komputerowe (www.cert.gov.pl).
teleinformatycznego właściwymi drodzaju
działania organizacji oraz ministrem
właściwym do spraw informatyzacji.
1.Dokonanie przeglądu posiadanych procedur
Dokonanie przeglądu stosownych
oraz zadań związanych z wprowadzeniem
procedur oraz zadań związanych z
wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, stopni alarmowych CRP.
w szczególności dokonanie weryfikacji
2.Weryfikacja posiadanych kopii zapasowych
posiadanej kopii zapasowej systemów
systemów.
w stosunku do systemów
teleinformatycznych wchodzących
3.Weryfikacja zaplanowanego czasu
w skład infrastruktury krytycznej oraz
wymaganego na przywrócenie poprawności
systemów kluczowych dla funkcjonowania funkcjonowania posiadanego systemu.
organizacji, oraz weryfikacja czasu
wymaganego na przywrócenie
poprawności funkcjonowania systemu.

5.

Sprawdzenie aktualnego stanu
Analiza bezpieczeństwa systemów na
bezpieczeństwa systemów i ocenienie
podstawie bieżących informacji i prognoz
wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo
wydarzeń.
teleinformatyczne na podstawie bieżących
informacji i prognoz wydarzeń.

6.

Informowanie na bieżąco o efektach
Bieżące informowanie organów
przeprowadzanych działań zespoły
nadrzędnych oraz współdziałających
reagowania na incydenty bezpieczeństwa (nadrzędnych) Centrów Zarządzania
teleinformatycznego właściwe dla rodzaju Kryzysowego o efektach przeprowadzonych
działania organizacji oraz współdziałające działań.
centra zarządzania kryzysowego, a także
ministra właściwego do spraw
informatyzacji.

Odpowiedzialny

Wykonawca

Termin
realizacji

Miejsce
realizacji

Uwagi i/lub
Sposób
dokument stanowiący
dokumentowania podstawę realizacji
podjętych zadań
lub dokument
związany

Wydział Administracyjno
-Techniczny
/Referat Informatyczny/
Sekretarz Miasta
Słupska

Wydział Bezpieczeństwa
G +4
i Zarządzania
Kryzysowego
Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Słupsku

Urząd Miejski
w Słupsku

Adnotacja
w dzienniku działań
MCZK.

Urząd Miejski
w Słupsku

Adnotacja
w dzienniku działań
MCZK.

Urząd Miejski
w Słupsku

Adnotacja
w dzienniku działań
MCZK.

Urząd Miejski
w Słupsku

Adnotacja
w dzienniku działań
MCZK.

Wydział Administracyjno
-Techniczny
/Referat Informatyczny/
Sekretarz Miasta
Słupska

Sekretarz Miasta
Słupska

Wydział Bezpieczeństwa G +6
i Zarządzania
Kryzysowego .
Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Słupsku.

Wydział Administracyjno
G+8
-Techniczny U
/Referat Informatyczny/

Wydział Administracyjno
-Techniczny
/Referat Informatyczny/
Sekretarz Miasta
Słupska

Wydział Bezpieczeństwa
Na bieżąco
i Zarządzania
Kryzysowego
Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Słupsku.

DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY BRAVO - CRP
Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego – BRAVO, z pominięciem niższego stopnia alarmowego – ALFA, należy wykonać wszystkie
zadania wymienione dla I stopnia alarmowego
Ponadto należy wykonać niezwłocznie następujące zadania:

Lp

Zadanie

Zapewnienie dostępności
1. w trybie alarmowym personelu
odpowiedzialnego za
bezpieczeństwo systemów.

Wprowadzenie całodobowych
dyżurów administratorów
systemów kluczowych dla
funkcjonowania organizacji oraz
2.
personelu uprawnionego do
podejmowania decyzji w sprawach
bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych.

Moduł zadaniowy

Zapewnienie gotowości do niezwłocznego
podejmowania pracowników
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
posiadanych systemów.

1.Opracowanie harmonogramu całodobowej
pracy/służby dla administratorów systemu
oraz osób odpowiedzialnych za realizację
zadań z zakresu bezpieczeństwa systemów.
2.Wprowadzenie i praktyczne pełnienie
dyżurów.

Odpowiedzialny

Sekretarz Miasta
Słupska

Sekretarz Miasta
Słupska

Wykonawca

Terminarz
realizacji

Miejsce
realizacji

Sposób
dokumentowania
podjętych zadań

Wydział Administracyjno
Urząd Miejski Adnotacja
-Techniczny
Natychmiast w Słupsku
w dzienniku działań
/Referat Informatyczny/
MCZK.

Wydział Administracyjno
-Techniczny
G+6
/Referat Informatyczny/

Urząd Miejski Adnotacja
w Słupsku
w dzienniku działań
MCZK.

Uwagi i/lub dokument
stanowiący podstawę
realizacji lub dokument
związany

TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY CHARLIE – CRP
Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego – CHARLIE, z pominięciem niższych stopni alarmowych, należy wykonać wszystkie zadania
wymienione dla I i II stopnia alarmowego
Ponadto należy wykonać niezwłocznie następujące zadania:
Lp

Zadanie

Moduł zadaniowy

Odpowiedzialny

Wprowadzenie całodobowych
dyżurów administratorów
systemów kluczowych dla
1. funkcjonowania organizacji oraz
personelu uprawnionego do
podejmowania decyzji w sprawach
bezpieczeństwa systemów.

1. Opracowanie harmonogramu całodobowej
pracy/służby dla administratorów
kluczowych systemów oraz osób
Sekretarz Miasta
odpowiedzialnych za realizację zadań z
Słupska
zakresu bezpieczeństwa systemów.

Dokonanie przeglądu dostępnych
zasobów zapasowych pod
2. względem możliwości ich
wykorzystania w przypadku
zaistnienia ataku.

Dokonanie przeglądu dostępnych zasobów
zapasowych pod względem możliwości ich
wykorzystania w przypadku zaistnienia
ataków obszarze CRP.

Wykonawca

Terminarz
realizacji

Miejsce
realizacji

Sposób
dokumentowania
podjętych zadań

Wydział Administracyjno
Adnotacja
-Techniczny
Natychmiast Urząd Miejski w dzienniku działań Harmonogram dyżurów.
/Referat Informatyczny/
w Słupsku
MCZK.

2.Wprowadzenie i praktyczne pełnienie
dyżurów.

Przygotowanie się do uruchomienia
planów umożliwiających
zachowanie ciągłości działania po
wystąpieniu potencjalnego ataku,
1.Przegląd systemu zgodnie z treścią
w tym:
zadania.
a) dokonanie przeglądu
3. i ewentualnego audytu planów
2.Podjęcie działań mających ograniczenie
awaryjnych oraz systemów,
operacji na serwerach oraz umożliwiających
ich szybkie i bezawaryjne zamknięcie.
b) przygotowanie się do
ograniczenia operacji na
serwerach, w celu możliwości ich
szybkiego i bezawaryjnego
zamknięcia.

Sekretarz Miasta
Słupska

Sekretarz Miasta
Słupska

Uwagi i/lub dokument
stanowiący podstawę
realizacji lub dokument
związany

Wydział Administracyjno
-Techniczny Urzędu
Miejskiego w Słupsku G + 4
/Referat Informatyczny/

Adnotacja
Urząd Miejski w dzienniku działań
w Słupsku
MCZK.

Wydział Administracyjno
-Techniczny Urzędu
Miejskiego w Słupsku G + 6
/Referat Informatyczny/

Urząd Miejski Adnotacja
w dzienniku działań
w Słupsku
MCZK.

CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY CHARLIE – CRP
Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego – DELTA, z pominięciem niższych stopni alarmowych, należy wykonać wszystkie zadania
wymienione dla I, II, III stopnia alarmowego
Ponadto należy wykonać niezwłocznie następujące zadania:
Lp

Zadanie

Moduł zadaniowy

Uruchomienie planów awaryjnych Wprowadzenie posiadanych planów
lub planów ciągłości działania
awaryjnych i planów ciągłości działania
1.
organizacji w sytuacjach awarii lub organizacji.
utraty ciągłości działania.

Stosownie do sytuacji przystąpienie
Przywrócenie ciągłości działania systemów,
2. do realizacji procedur
zgodnie z posiadanymi procedurami.
przywracania ciągłości działania.

Odpowiedzialny

Sekretarz Miasta
Słupska

Sekretarz Miasta
Słupska

Wykonawca

Terminarz
realizacji

Miejsce
realizacji

Sposób
dokumentowania
podjętych zadań

Wydział Administracyjno
-Techniczny Urzędu
Adnotacja
Miejskiego w Słupsku Natychmiast Urząd Miejski w dzienniku działań
w Słupsku
/Referat Informatyczny/
MCZK.

Wydział Administracyjno
-Techniczny Urzędu
Miejskiego w Słupsku Na bieżąco
/Referat Informatyczny/

Adnotacja
Urząd Miejski w dzienniku działań
w Słupsku
MCZK.

Uwagi i/lub dokument
stanowiący podstawę
realizacji lub dokument
związany

6. ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU LUB ZNALEZIENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO
W OBIEKCIE
Incydent bombowy to sytuacja, stwarzająca zagrożenie dla życia lub zdrowia przez
podłożenie lub groźbę podłożenia materiału wybuchowego lub urządzenia wybuchowego.
Reagowanie w przypadku wystąpienia zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku
wybuchowego w obiekcie
Osobie przyjmującej zgłoszenie o podłożeniu urządzenia wybuchowego oraz
administratorowi obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat.
Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu urządzenia wybuchowego albo zauważyła
w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący zawierać materiał wybuchowy powinna
powiadomić o tym:
Sekretarza Miasta Słupska,
Policję – tel. 997,
Straż Miejską – tel. 986.
Zawiadamiając Policję, należy podać:
1) treść rozmowy ze zgłaszającym podłożenie urządzenia wybuchowego, którą należy
prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji (załącznik nr 2),
2) treść przesłanej wiadomości o podłożeniu urządzenia wybuchowego (list przesłany drogą
elektroniczną należy zabezpieczyć wg wskazówek załączonych do instrukcji – załącznik
nr 3),
3) miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może zawierać materiał wybuchowy,
4) numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko.
Rozmowę ze zgłaszającym należy prowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba
odbierająca informację) powinna starać się podtrzymać rozmowę przedłużając czas jej trwania.
W trakcie rozmowy należy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji
o zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz
o podłożonym ładunku wybuchowym.
W tym celu, w zależności od konkretnej sytuacji, należy zadawać następujące pytania:
a) gdzie podłożono bombę?
b) dlaczego bomba została podłożona?
c) jak ona wygląda?
d) kiedy nastąpi wybuch?
e) jakie warunki muszą być spełnione by nie doszło do wybuchu bomby?
Zgłaszającemu należy uświadomić możliwość spowodowania śmierci lub zranienia osób
postronnych w wyniku wybuchu.
Do czasu przybycia Policji czynnościami zarządza administrator obiektu, a w czasie jego
nieobecności osoba przez niego upoważniona.
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Zarządzający czynnościami, w sytuacji, gdy urządzenie wybuchowe nie zostało jeszcze
zlokalizowane, poleca aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy znajdują się
w nich:
1) przedmioty, których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń
(a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. interesantów),
2) ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń,
3) zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu oraz
emitowane z nich sygnały (np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy
elektroniczne itp.).
W przypadku stwierdzenia przez użytkowników pomieszczeń obecności przedmiotów,
których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących
się w tych pomieszczeniach, można przypuszczać, iż mogą to być urządzenia wybuchowe. W takiej
sytuacji nie wolno dotykać zlokalizowanych przedmiotów, a o ich umiejscowieniu należy
natychmiast powiadomić administratora obiektu.
Administrator obiektu może wydać decyzję o ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed
przybyciem Policji
Szczegółowa zasady postępowania znajdują się w „Instrukcji alarmowej – zasady
postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia
wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej” który stanowi załącznik do niniejszej
Instrukcji. Dodatkowo instrukcja dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
„Bezpieczeństwo i porządek publiczny”.
7. OTRZYMANIE NIEZIDENTYFIKOWANEJ PRZESYŁKI BUDZĄCEJ PODEJRZENIA
Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, MOGĄCEJ STANOWIĆ ZAGROŻENIE
CHEMICZNE, BIOLOGICZNE LUB RADIACYJNE.
Przesyłka powinna być traktowana jako podejrzana, jeżeli:
1) Stempel pocztowy lub nazwisko nadawcy wskazuje, że przesyłka pochodzi z innego miejsca
lub od innego nadawcy, niż oczekiwano.
2) Brakuje nadawcy.
3) Jest uszkodzona.
4) Na kopercie lub paczce są nakłucia, nacięcia, plamy.
5) Z opakowania wysypuje się proszek lub inna substancja pylista bądź też wycieka substancja.
6) Wydziela dziwny zapach (szczególnie należy zwracać uwagę na zapach migdałów lub
marcepana).
7) Wydobywają się podejrzane dźwięki.
8) Na przesyłce znajdują się odręczne napisy w podejrzanym stylu.
9) Jest podejrzanie ciężka w stosunku do wymiarów (bomby listowe ważą powyżej 50 g).
10) Namacalnie wyczuwalne są: kable/przewody, proszek, granulki lub substancja galaretowata.
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Reagowanie w przypadku otrzymania niezidentyfikowanej przesyłki budzącej podejrzenia
z jakiegokolwiek powodu, mogącej stanowić zagrożenie chemiczne, biologiczne lub radiacyjne
W przypadku otrzymania niezidentyfikowanej przesyłki budzącej podejrzenia
1) Nie otwieraj, nie przenoś i nie rzucaj przesyłki.
2) Zabezpiecz miejsce/pomieszczenie przed dostępem osób postronnych.
3) Sporządź listę osób mających kontakt z przesyłką.
4) Pozostań do dyspozycji służb, udzielając im niezbędnych informacji..
5) Postępuj zgodnie z poleceniami/instrukcjami wezwanych służb.
6) W przypadku, gdy przesyłka została otwarta:
7) Nie naruszaj jej zawartości (nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać).
8) W przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania
przesyłki.
9) Nie wąchać.
10) Załóż jednorazowe rękawiczki, jeżeli są na wyposażeniu.
11) Jeżeli to możliwe całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknij go i zaklej taśmą
lub plastrem.
12) Zamknięty/zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go lub zakleić.
13) O ile to możliwe, przykryj przesyłkę folią lub innym materiałem w sposób
uniemożliwiający rozprzestrzenianie się.
14) Zamknij okna, wyłącz urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.
15) Opuść pomieszczenie i zamknij drzwi.
16) Dokładnie umyj ręce.
17) Odizoluj osoby, które miały kontakt z otwartą przesyłką.
18) Niezwłocznie powiadom: Centrum Powiadamiania Ratunkowego (tel. 112) lub Państwową
Straż Pożarną (tel. 998), a także do wiadomości Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Słupsku (tel. 59 8426467).
Szczegółowa zasady postępowania znajdują się w procedurze „Jak postępować w przypadku
otrzymania niezidentyfikowanej przesyłki budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek powodu, mogącej
stanowić zagrożenie chemiczne, biologiczne lub radiacyjne” stanowiącą załącznik do niniejszej
Instrukcji. Dodatkowo procedura znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
„Bezpieczeństwo i porządek publiczny”.
8. SKAŻENIE CHEMICZNE
Skażenie chemiczne to zanieczyszczenie wody, powietrza, gleby, ciała ludzkiego,
przedmiotów itp. substancjami szkodliwymi dla ludzi.
Zagrożenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi mogą wystąpić na terenie miasta
w sąsiedztwie odcinków tras komunikacyjnych – awarie lub katastrofy drogowe z udziałem
środków transportu.
Niebezpieczne substancje chemiczne to substancje, które po wniknięciu do organizmu
powodują uszkodzenie lub zaburzenia czynności fizjologicznych, mogą prowadzić do śmierci;
powodują uszkodzenie lub zniszczenie środowiska przyrodniczego.
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Reagowanie w przypadku wystąpienia skażeń chemicznych
W przypadku wystąpienia skażenia chemicznego należy:
1) włączyć odbiorniki radiowe i telewizyjne na program lokalny w celu wysłuchania
komunikatów ostrzegawczych, stosować się do poleceń komunikatów nadawanych przez
obronę cywilną.
2) zaalarmować oraz ewakuować pracowników i petentów ze strefy zagrożenia, kierując się
prostopadle do kierunku wiatru,
3) wyłączyć urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w obiekcie, natychmiast zamknąć
i uszczelnić wszystkie otwory wentylacyjne, okna i drzwi,
4) wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem,
5) do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie opuszczać uszczelnionych
pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych,
6) w przypadku niebezpieczeństwa skażenia chlorem, udać się na wyższe kondygnacje,
w przypadku amoniaku - kierować się do pomieszczeń, położonych na niskich
kondygnacjach,
7) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia
gazu do wnętrza pomieszczeń - częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą
podtrzymuje zdolność pochłaniania gazu toksycznego na stałym poziomie,
8) w miarę możliwości zgromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki: maski pyłowe,
gaza, wata, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwa jadalna, woda, woda utleniona, mydło, olej
parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry itp.,
9) powstrzymać się od spożywania posiłków, picia płynów, palenia tytoniu oraz prac
wymagających dużego wysiłku,
10) w zależności od okoliczności i potrzeb powiadomić Policję, Straż Pożarną, Pogotowie
Ratunkowe, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku,
11) po odwołaniu alarmu wszystkie pomieszczenia dokładnie przewietrzyć.
Szczegółowa zasady postępowania znajdują się w poradniku „Jak się zachować podczas
skażenia chemicznego” który stanowi załącznik do niniejszej Instrukcji. Poradnik dostępny jest
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”.
9. NIEBEZPIECZNE AWARIE
Awarie sieci elektroenergetycznej to nagłe zdarzenia spowodowane; samoistnymi
uszkodzeniami elementów sieci, działaniem osób trzecich, oddziaływaniem czynników
pogodowych – powodujące lokalnie zakłócenia w dostawach energii elektrycznej.
Awaria sieci telekomunikacyjnej to zdarzenie polegające na nieplanowej przerwie
w przesyłaniu informacji.
Awaria zasilania w wodę to nagłe, niespodziewane zdarzenie zakłócające funkcjonowanie
ujęć wody lub magistrali i rurociągów, powodujące przerwy w dostawach wody dla ludności oraz
zakładów pracy.
Awaria sieci ciepłowniczej to nieplanowana, długotrwała (min. 8 godzin) przerwa
w dostawach ciepła.
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Reagowanie w przypadku wystąpienia awarii
W przypadku wystąpienia awarii należy zidentyfikować miejsce jej powstania awarii oraz
dokonać zgłoszenia do właściwych służb.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Słupsku, zauważając jakąkolwiek awarie powinni
niezwłocznie powiadomić
Wydział Administracyjno Techniczny, który w zależności od jej rodzaju powiadomi
odpowiednie służby.
W przypadku:
1. awarii sieci elektroenergetycznej - pogotowie elektroenergetyczne 991,
2. awarii sieci telekomunikacyjnej – na podstawie zawartej umowy powiadomiony zostaje
odpowiedni podmiot.,
3. awarii zasilania w wodę – pogotowie wodno - kanalizacyjne – 994,
4. awarii sieci ciepłowniczej - pogotowie ciepłownicze -993.
10. EPIDEMIE
Epidemia to wystąpienie na danym obszarze zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie
wyraźnie większej niż w poprzedzającym okresie lub nagłe wystąpienie chorób zakaźnych
wcześniej nie występujących.
Epidemie chorób wywołane przez bakteryjne i wirusowe czynniki etiologiczne powodujące
zatrucia pokarmowe mogą wystąpić na obszarze całego miasta.
Największe skutki epidemii mogą wystąpić w miejscach dużych skupisk ludzkich takich jak:
szkoły, przedszkola, miejsca użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe.
Reagowanie w przypadku wystąpienia epidemii.
Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części
ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego.
W w/w rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego występuje możliwość ustanowienia:
1) czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się,
2) czasowego ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów
lub produktów spożywczych,
3) czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
4) zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
5) obowiązku wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się
z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, handlowych lub innych
obiektów,
6) nakazu udostępniania lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań
przeciwepidemicznych ,
7) obowiązku przeprowadzenia szczepień ochronnych.
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W przypadku ogłoszenia epidemii na terenie miasta Słupska, Prezydent Miasta Słupska,
na podstawie rozporządzenia Wojewody Pomorskiego, wyda stosowny komunikat dla mieszkańców
miasta.
W zależności od skali zdarzenia Sekretarz Miasta Słupska, będzie wydawał stosowne decyzje
dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku.
11. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego to działanie mające na celu zaburzenie ładu,
spokoju oraz porządku prawnego obowiązującego w społeczeństwie, które wymierzone jest
w państwo i jego instytucje oraz obywateli i ich mienie.
Protesty społeczne, zamieszki, strajki, itp. występujące na terenie miasta, mogą mieć wpływ
na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Słupsku w tym częściowe lub całkowite zaniechanie jego
działalności.
Reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.
W zależności od skali zdarzenia Sekretarz Miasta Słupska, będzie wydawał stosowne decyzje
dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku.
W przypadku wystąpienia przestępstw na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku /napad,
kradzież, rozbój, przestępstwo chuligańskie, groźby karalne/ należy niezwłocznie powiadomić Straż
Miejską w Słupsku /986/ i Policję /997/.
W przypadku znalezienia się w grupie zakładników należy robić, co ci każą, nie grać bohatera
i nie stawiać oporu. Dyskutowanie z napastnikami lub bunt mogą tylko pogorszyć sytuację.
Zadaniem zakładnika powinno być przetrwanie i czekanie na akcję wyspecjalizowanej jednostki
ratowniczej.
Jeśli znalazłeś się wśród zakładników:
1) staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi
(personifikowanie siebie i innych),
2) bądź spokojny, naturalny, znajdź postawę pośrednią między agresją a pasywnością
i uległością,
3) nie bądź „utrapieniem” dla napastników (bunt, dyskutowanie, silne reakcje emocjonalne),
4) pamiętaj, że sytuacja może trwać długo, postaraj się rozwinąć u siebie potrzebę przetrwania,
5) nie rób gestów zwracających uwagę porywaczy,
6) nie zadawaj pytań, nie patrz w oczy napastnikom, bądź im posłuszny, bez dyskusji, siedź
spokojnie na miejscu,
7) pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz wstać lub otworzyć torbę.
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12. NIEBEZPIECZNE ZWIERZĘTA I OWADY
Na teren Urzędu mogą zostać wprowadzane lub wniesione zwierzęta. Z reguły są to psy,
jednak mogą to być inne gatunki zwierząt, w tym egzotyczne. Do budynku mogą wlecieć owady
błonkoskrzydłe typu: szerszeń, osa, czy pszczoła.
Reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia niebezpiecznymi zwierzętami i owadami
W przypadku zerwania się z uwięzi agresywnego psa pracownicy obowiązani są schować
się w bezpieczne miejsce, natychmiast zaalarmować pozostałeosoby przebywające na terenie
Urzędu oraz powiadomić Straż Miejską lub Policję.
Tą samą czynność należy podjąć w stosunku do innych zauważonych zwierząt, które swoją
obecnością budzą obawy o bezpieczne zachowanie. W przypadku zaatakowania i ugryzienia,
poszkodowanej osobie należy udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać Pogotowie Ratunkowe.
Na teren Urzędu mogą zostać wniesione i pozostawione zwierzęta, w tym egzotyczne /np.
węże/. W taki przypadku należy niezwłocznie powiadomić Straż Miejską lub Policję.
Do Urzędu mogą wlecieć owady błonkoskrzydłe typu: szerszeń, osa, czy pszczoła.
W tym przypadku nie należy podejmować samodzielnych działań, tylko powiadomić Dyrektora
Wydziału Administracyjno – Technicznego.
Postępowanie w przypadku zagrożenia ze strony psa
W przypadku małego psa nie występuje większe zagrożenie, jednak jego ugryzienie może
być dość bolesne. W przypadku psa dużego, zwłaszcza rasy agresywnej istnieje poważne
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka.
Psy posiadają zdolność odczytywania stanów emocjonalnych człowieka (zadowolenie,
gniew, agresja czy strach). W kontaktach z otoczeniem często objawiają swój stan emocjonalny.
Machanie ogonem może oznaczać zadowolenie lub zainteresowanie, wysoko podniesiony ogon
oznacza pobudzenie, opuszczony zaś oznacza poddanie się, a schowany pod brzuch oznacza strach.
Wysoko postawione uszy oznaczają napięcie, a opuszczone lub skulone są oznaką uległości lub
strachu.
W przypadku konfrontacji z agresywnym psem bardzo ważna jest umiejętność
prawidłowego odczytania stanów emocjonalnych zwierzęcia. Agresja psa bardzo często jest
wywołana strachem. Należy pamiętać, że pies wystraszony, pozostawiony bez możliwości ucieczki
atakuje w obronie własnej. Bardzo niebezpieczna może stać się suka ze szczeniętami, lub pies
któremu naruszono jego terytorium. Podkreślić należy, że agresja psa potęgowana jest w stosunku
do osób, które są przestraszone.
Znajdując się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony niebezpiecznego psa należy:
1) pozostać w całkowitym bezruchu, jeśli pies przechodzi w pobliżu,
2) starać się zasłonić najbardziej wrażliwe części ciała (podbrzusze, gardło),
3) zaprzestanie obrony i bierna postawa może spowodować utratę zainteresowania atakowaną
osobą ze strony psa,
4) należy nie utrudniać ucieczki psu, pozwala to niejednokrotnie na uniknięcie konfrontacji
z nim.
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U psów zdarzają się przypadki niezrównoważenia psychicznego, które wpływa
na nieprzewidywalność ich zachowań. Dotyczy to zwłaszcza osobników powstałych z krzyżowania
ras przez hodowców.
To okoliczności (zwłaszcza sytuacje ekstremalne) i przede wszystkim ludzie powodują
agresywność większości psów, które ze swej natury są bezwzględnie lojalne i przyjazne
człowiekowi.
Jeżeli zaatakuje pies, sam czy też poszczuty przez właściciela, przydatne mogą być poniższe
wskazówki:
1) należy mieć twarz zwróconą w stronę psa, tak aby widzieć z której strony i kiedy nastąpi
atak, nigdy jednak z kontaktem „oko w oko”, bowiem dla psa stanowić to będzie wyzwanie,
2) należy starać się aby pomiędzy nami a psem znalazł się jakiś przedmiot (kij, laska, teczka,
kurtka) lub w ostateczności ręka owinięta w część odzieży. Atak w pierwszej chwili skupi
się właśnie na tym przedmiocie,
3) należy starać się nie dopuścić do ataku na nogi, gdyż jeśli psu uda się powalić człowieka,
następnym miejscem ataku może być twarz,
4) jeśli pies jest duży i ciężki należy wychylić się do przodu tak, aby impet ataku nie zwalił nas
z nóg,
5) należy mówić do psa głosem łagodnym i życzliwym, tak aby poczuł się bezpieczniej.
Bardzo często bywa tak, że pies się uspokoi i zaniecha ataku. W żadnym wypadku nie
wolno krzyczeć i machać rękami,
6) Należy przede wszystkim zachować spokój, powoli opuścić jego terytorium, nie odwracając
się do psa tyłem.
Postępowanie z agresywnymi owadami
Szerszenie i osy należą do wspólnej rodziny osowatych, rodzaju błonkówek. Przyciąga
je zapach potu i żywności. Łatwo je rozdrażnić i wtedy stają się groźne.
1) gdy zbliża się osa lub szerszeń, nie rób gwałtownych ruchów,
2) nie używaj kremów o intensywnym, perfumowanym zapachu, perfum i lakierów do włosów,
3) żywność zamykaj w szczelnych pojemnikach,
4) jeśli jesteś uczulony na jad, zawsze noś przy sobie przepisane przez lekarza leki,
5) gdy użądli cię pszczoła lub osa, natychmiast wyciągnij żądło. Zapobiegniesz wnikaniu jadu
do organizmu. Podważ je paznokciem lub końcem szpilki. Uważaj, gdy usuwasz żądło
palcami możesz wtłoczyć jad do ciała. Przy ukąszeniu żądło pszczół wyrywa się najczęściej
z pęcherzykiem jadowym. Żądło os pozostaje w ciele jedynie przy przypadkowych
złamaniu,
6) po użądleniu staraj się przez najbliższe kilka godzin nie pozostawać samotnie,
7) połóż się, nie chodź, ułóż się z uniesionymi biodrami i podniesionymi do góry nogami,
8) w celu zmniejszenia bólu, miejsce użądlenia można przetrzeć octem, plastrem cebuli,
umytym i pokrojonym korzeniem pietruszki. Ból uśmierza również bardzo zimna, czysta
woda, a nawet ślina. Miejsce użądlenia można obłożyć lodem,
9) gdy użądli cię pszczoła w którąkolwiek z kończyn, unieś ją do góry, zmniejszysz obrzęk,
45

10) zachowaj szczególną uwagę przy spożywaniu pokarmu i napojów. Użądlenie w nasadę
języka lub usta może grozić uduszeniem. Pierwszą pomocą w takich przypadkach jest
rozpuszczenie w ustach jednej łyżeczki soli kuchennej, zabieg ten można powtarzać.
Sprawdza się również ssanie kawałka lodu lub szybkie przełykanie zimnych napojów.
11) w przypadku użądlenia w gałkę oczną, włóż głowę pod kran i wpuść do oka strumień wody,
aby wypłukać jad. Następnie należy podać do worka spojówkowego jedną kroplę roztworu
kortyzonu,
12) nie drap miejsca ukąszenia. Rozdrapana rana może spowodować zapalenie ropne.
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8. WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁUPSKU
DOKUMENTÓW
W
ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA
I
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

1. ”Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu Miejskiego w Słupsku” z dnia
31.04.2018 r..
2. „Procedurę realizacji przedsięwzięć w ramach stopni alarmowych i stopni alarmowych
CRP” z dnia 18.06.2019 r.
3. Procedury Bezpieczeństwa teleinformatycznego.
4. Zarządzenie 808/RBiZK/2017 Prezydenta Miasta Słupska-Szefa Obrony Cywilnej Miasta
z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia, określenia struktur organizacyjnych
i funkcjonowania formacji obrony cywilnej.
5. Procedura „Jak postępować w przypadku otrzymania niezidentyfikowanej przesyłki
budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek powodu, mogącej stanowić zagrożenie chemiczne,
biologiczne lub radiacyjne”.
6. Instrukcja alarmowa – zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji
o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w o0biekcie użyteczności
publicznej.
7. Umowa nr ZP 77/2019 z dnia 01.07.2019 r. zawarta pomiędzy Miastem Słupsk, a AgopolEkotrade Spółka zo.o. Zakład pracy chronionej w sprawie świadczenia usługi obsługi
portierni w systemie całodobowej.
8. Umowa Nr ZP 5/2018 z dnia 13.02.2018 r. zawarta pomiędzy Miastem Słupsk,
a „TELZAL” Łączność i Sygnalizacja, w sprawie konserwacji, przeglądu i naprawy oraz
utrzymania w stałej sprawności technicznej central telefonicznych, aparatów telefonicznych
wraz z instalacją teletechniczną wewnętrzną znajdującą się w budynkach i lokalach Urzędu
Miejskiego w Słupsku.
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9. ZAŁĄCZNIKI
1) Tablica „Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze, sposób reakcji na
sygnały”.
2) Poradnik„Postępowanie po ogłoszeniu alarmu”.
3) Procedura „Jak postępować w przypadku otrzymania niezidentyfikowanej przesyłki
budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek powodu, mogącej stanowić zagrożenie chemiczne,
biologiczne lub radiacyjne”.
4) Instrukcja alarmowa – zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o
podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w o0biekcie użyteczności
publicznej.
5) Poradnik „Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia”.
6) Poradnik „Jak się zachować podczas skażenia chemicznego”.
7) Formularz „Zgłoszenie Incydentu Komputerowego”.

48

10. ARKUSZ AKTUALIZACJI

Lp. Zakres zmian i aktualizacji

Podstawa dokonania zmian

Data
dokonania
zmian

Dane osoby
dokonującej
zmiany
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11. PODPISY ZAPOZNANIA SIĘ Z INSTRUKCJĄ REAGOWANIA W SYTUACJACH
SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

Data

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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