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Przewodniczący Rady 
Powiatu Wrzesińskiego 

Września, 7 października 2019 r. 

SOR.0003.16.2019 

Pan 
Przemysław Hirsehfeld 
Radny Rady Powiatu Wrzesińskiego 

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pana interpelację złożoną dnia 25 września 

2019 r. dotyczącą wprowadzenia na terenie RP pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz 

pierwszego stopnia alarmowego ALFA CRP. 

interpelację dotyczącą Szpitala Powiatowego we Wrześni. 
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Sprawę prowadzi: 
Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu, tel. 61 640 44 35 
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Pan 
Marek Przyjemski 
Przewodniczący Rady 
Powiatu Wrzesińskiego 
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STAROSTA 

WRZESIŃ SKI 
Września dnia 02.10.2019 r. 

NB.5520.20.2019 

W odpowiedzi na pismo SOR.0003.16.20 9 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

złożonej interpelacji przez radnego Przemysława Hirschfelda dotyczącej wprowadzenia na 

terenie RP pierwszego stopnia alarmowego ALFA oraz pierwszego stopnia alarmowego 

ALFA-CRP przesyłani odpowiedzi na zadane pytania: 

1. W przypadku otrzymania informacji o wprowadzeniu stopni alarmowych (w tym 

CRP) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni w procedurach 

działania zawartych w module zadaniowym MZ-07 (element składowy Powiatowego 

Planu Zarządzania Kryzysowego) nie ma zawartych działań polegających na 

przekazywaniu tej informacji dalej. Wynika to z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych 

w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP ( Dz.U. 2016 

poz. 1101), gdzie nie dookreślono procedury przekazywania informacji 

o wprowadzeniu stopni alarmowych organom administracji publicznej. 

Z pozyskanych informacji i wyjaśnień od kierownika PCZK we Wrześni wynika, że 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu już 

niejednokrotnie zwracał się z prośbą do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 

o ustalenie właściwych procedur informowania i przekazywania informacji w tym 

zakresie. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymano żadnej odpowiedzi. 

Z przywołanego powyżej dokumentu wynika jedynie, że po otrzymaniu informacji 

o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, organy 

adrninisiutcji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach 

bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego niezwłocznie potwierdzają Rządowemu 

Centrum Bezpieczeństwa fakt otrzymania informacji o wprowadzeniu stopnia 

alarmowego lub stopnia alarmowego CRP oraz przekazują raport o stanie realizacji 
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zadnil wynikających z wprowadzonego stopnia, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin 

od otrzymania informacji (§4 rozporządzenia). Nadmieniam również, że do Starostwa 

Powiatowego we Wrześni ani do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

we Wrześni nie wpłynęła żadna oficjalna informacja o wprowadzeniu stopni 

alarmowych ALFA i ALFA-CRP, z ' tego też względu nie podjęto żadnych 

konkretnych działań przewidzianych w tym zakresie. 

2. Z uwagi na liczne zapytania telefoniczne dotyczące podjęcia ewentualnych 

przedsięwzięć po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego jakie wpływały do 

PCZK z jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego w dniu 29.08.2019 r. 

pocztą e-mail przekazano wszystkim tym jednostkom informacyjnie wyciąg 

z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu 

przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach 

alarmowych CRP dotyczący przewidzianych zadań po wprowadzeniu pierwszego 

stopnia alarmowego (stopień ALFA i ALFA - CRP). 
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