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REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
W RYBNIKU


I. Zasady funkcjonowania i organizacja PCZK

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
-	KM PSP – oznacza to Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku,
-	Mieście – oznacza to Miasto Rybnik,
-	PCZK – oznacza to Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku,
-	Powiecie – oznacza to Powiat Rybnicki,
-	Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Rybnika,
-	SK KM PSP – oznacza to Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej  Straży Pożarnej w Rybniku,
-	Staroście – rozumie się przez to Starostę Powiatu Rybnickiego,
-	SWA – odpowiednio System Wykrywania i Alarmowania w Mieście Rybnik lub Powiecie Rybnickim,
-	SWO – odpowiednio System Wczesnego Ostrzegania w Mieście Rybnik lub Powiecie Rybnickim,
-	WCZK – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach,
-	WZKiOL – oznacza to Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika,
-	PDK- Plan Działań Krótkoterminowych.

	PCZK działa w imieniu Prezydenta i Starosty, realizując ustawowe zadania zarządzania kryzysowego na obszarze Miasta i Powiatu.


	PCZK mieści się w budynku KM PSP, w którym ma stałe miejsce pracy. 


	W skład PCZK wchodzą:

	Kierownik PCZK – który sprawuje nadzór ogólny,
	Dyżurny I zmiany – 3 etatowych dyżurnych WZKiOL, w tym 1 starszy dyżurny,
	Dyżurny II zmiany – 10 funkcjonariuszy KM PSP, którzy pełnią dyżur w ramach umowy Prezydenta Miasta Rybnika i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Rybniku.  


	Dyżurnych PCZK z treścią Regulaminu zapoznaje:

	Kierownik PCZK – w przypadku dyżurnych I zmiany,

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w przypadku dyżurnych II zmiany.

	Dyżur pełniony jest w budynku KM PSP całodobowo od poniedziałku do niedzieli 
w systemie dwuzmianowym:
	 I zmiana – w godzinach 7.00 – 17.00, w oparciu o harmonogram miesięcznej pracy Dyżurnych PCZK, z możliwością przedłużenia dyżuru do godz. 20.00,
	II zmiana – w godzinach 17.00 – 7.00 zgodnie z Regulaminem SK KM PSP,
	w szczególnej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wprowadza się okresowo dyżur całodobowy w oparciu o dyżurnych I zmiany zgodnie z aneksem do harmonogramu miesięcznej pracy – decyzję podejmuje Prezydent lub Starosta na wniosek Kierownika PCZK. 


	Przekazanie zmian następuje:
	w godzinach 16.50 – 17.00 – I zmiana,
	w godzinach 7.00 – 7.10 – II zmiana.


	W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej istnieje możliwość wzmocnienia dyżuru pracownikami administracyjnymi (nieetatowymi dyżurnymi) Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, po akceptacji Prezydenta i Starosty.


	Nieetatowi dyżurni pracują w oparciu o harmonogram wzmocnienia dyżuru PCZK.


	Dyżurni PCZK pełnią swoje obowiązki w jednolitym ubiorze wierzchnim, i są obowiązani do noszenia w miejscu pracy identyfikatorów potwierdzających tożsamość.


	W przypadku braku możliwości użytkowania pomieszczeń w KM PSP, wyznacza się zastępcze miejsce pracy w Urzędzie Miasta, w pomieszczeniach pracy WZKiOL.


	Na czas pracy w miejscu zastępczym Prezydent i Starosta zapewniają obsługę obu zmian 
w obsadzie dwuosobowej na każdej zmianie w systemie całodobowym.


	Zmianę nocną i dyżur w dni świąteczne w miejscu zastępczym zapewniają w pierwszej kolejności dyżurni PCZK, a w drugiej pracownicy administracyjni (nieetatowi dyżurni) Urzędu Miasta 
i Starostwa Powiatowego w oparciu o opracowany harmonogram pracy PCZK w miejscu zastępczym.


	Informację o zmianie miejsca pracy PCZK i użytkowanych środkach łączności Prezydent i Starosta podają do publicznej wiadomości wg przyjętego sposobu informowania. 



II.  Wyposażenie PCZK

Standardy wyposażenia PCZK w stałym i zastępczym miejscu pracy zapewniają Prezydent 
i Starosta.

	Stan wyposażenia określa tabela należności wyposażenia PCZK (Załącznik Nr 1 do Regulaminu).


Sprzęt będący na wyposażeniu PCZK objęty jest regularną obsługą techniczną, a w przypadku jego trwałego uszkodzenia podlega wymianie.

	Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem sprzętu użytkowanego przez dyżurnych 
w stałym miejscu pracy sprawuje Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KM PSP.


	Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem sprzętu użytkowanego przez dyżurnych 
w zastępczym miejscu pracy sprawuje Naczelnik WZKiOL.


III.  Zadania PCZK

1. Do zadań PCZK należy:
pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji, w tym:
	czuwanie nad bezpiecznym funkcjonowaniem Miasta i Powiatu,

zbieranie informacji na temat potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń ludzi oraz środowiska 
z systemów monitorowania oraz innych źródeł,
z chwilą wystąpienia zdarzenia kryzysowego powiadamianie Prezydenta, Starosty, 	wójta – burmistrza (według właściwości miejscowej) o zaistniałej sytuacji,
zbieranie informacji o podjętych działaniach z ośrodków dyspozytorskich służb  	ratowniczych w związku z występującym zagrożeniem,
opracowywanie okresowych meldunków o zdarzeniu do Prezydenta, Starosty i WCZK,
	nadzór nad zabezpieczeniem poszkodowanych mieszkańców Miasta i gmin Powiatu we współpracy z wyznaczonymi służbami społecznymi,

przekazywanie jednostkom wchodzącym w skład SWO posiadanych informacji, ostrzeżeń, komunikatów dotyczących zagrożeń wpływających na funkcjonowanie jednostek,
współpraca z wydziałami/komórkami zarządzania kryzysowego sąsiednich gmin należących do Powiatu w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach i zdarzeniach oraz w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności,
utrzymanie ciągłej łączności z elementami SWO poprzez posiadane w dyspozycji środki łączności,
zbieranie na bieżąco informacji niezbędnych do opracowania dobowego raportu o sytuacji 
w Mieście i Powiecie,
przyjmowanie interwencji od mieszkańców na temat awarii, katastrof oraz innych nie przewidzianych zdarzeń, i przekazywanie ich do odpowiednich służb, Straży i jednostek organizacyjnych Miasta, Powiatu i gmin Powiatu w celu podjęcia stosownych działań oraz prowadzenie ewidencji tych zdarzeń,
przyjmowanie zgłaszanych interwencji w związku z działaniami odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji prac związanych z „Akcją zima”,
opracowanie i aktualizacja bazy danych o urzędach, instytucjach, zakładach pracy,  osobach publicznych, ekspertach i specjalistach, siłach i środkach ratowniczych z terenu Miasta i Powiatu na potrzeby operacyjne PCZK,
cotygodniowe testowanie urządzeń alarmowych i środków łączności zarządzania kryzysowego 
w terminach ustalonych w Regulaminie. Wykonanie zestawień miesięcznych, kwartalnych 
i rocznych z przeprowadzonych testów. Zgłaszanie napraw niesprawnych środków łączności 
i urządzeń alarmowych,
zbieranie z ustalonych ośrodków nadzoru sejsmicznego sąsiednich kopalń informacji 
o wstrząsach górotworu, informowanie każdorazowo o otrzymanym meldunku odpowiednie komórki Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. Wykonywanie zestawień wstrząsów miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
	powiadamianie - na polecenie Przewodniczącego Miejskiego lub Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - członków Zespołów oraz ekspertów o wyznaczonym terminie zebrania właściwych Zespołów Zarządzania Kryzysowego,
bieżąca współpraca z WCZK w zakresie występujących zdarzeń i zagrożeń kryzysowych,
przyjmowanie i przekazywanie Prezydentowi i Staroście oraz właściwym wójtom – burmistrzom „sygnałów – haseł” komunikatów otrzymywanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wykonywanie nakazanych nimi czynności w zakresie obronnym w ramach służby stałego dyżuru,
	współdziałanie z jednostkami prowadzącymi na terenie Miasta i Powiatu akcji ratowniczych, poszukiwawczych i humanitarnych,
	dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK w aplikacji „CAR” oraz na obowiązujących wzorach,
	 przyjmowanie i niezwłoczne  przekazywanie informacji dot. jakości powietrza zgodnie z PDK oraz dokumentowanie.
	 udzielanie pomocy osobom użytkującym w warunkach domowych urządzenia medyczne podtrzymujące i wspomagające funkcje życiowe w sytuacji wyłączeń i awarii w dostawie energii elektrycznej poprzez dostarczenie zastępczego źródła zasilania; UPS-u lub agregatu prądotwórczego,
	bieżąca obsługa poczty elektronicznej PCZK.

IV.  Zadania osób funkcyjnych PCZK

1. Do zadań Kierownika PCZK należy:
organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem PCZK we współpracy z KM PSP 
i Starostwem Powiatowym,
kierowanie pracą PCZK w oparciu o zawarte porozumienia i zarządzenie Prezydenta Miasta 
w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku,
zatwierdzanie harmonogramu miesięcznej pracy dyżurnych PCZK I zmiany,
nadzór nad aktualnością dokumentów przeznaczonych do prowadzenia przez dyżurnych PCZK,
organizacja specjalistycznych szkoleń stanowiskowych dla obsady PCZK,
organizacja ukompletowania i remontów środków technicznych łączności pozostających 
w dyspozycji stanowiska dyżurnego PCZK,
organizacja w zakresie przygotowania pracowników Wydziału do wzmocnienia dyżuru PCZK na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych wymagających takiego wzmocnienia,
opracowywanie harmonogramu wzmocnienia dyżuru PCZK oraz harmonogramu pracy PCZK w miejscu zastępczym.

2.  Do zadań Starszego Dyżurnego I zmiany należy:
opracowanie harmonogramu miesięcznej pracy dyżurnych PCZK I zmiany,
nadzór nad aktualnością i ukompletowaniem dokumentów przeznaczonych do pracy  dyżurnych PCZK (obie zmiany),
planowanie specjalistycznych szkoleń stanowiskowych dla obsady PCZK,
aktualizowanie i kompletowanie procedur planów zarządzania kryzysowego obu powiatów rybnickich na potrzeby dyżuru PCZK,
nadzór ukompletowania i remontów środków technicznych łączności pozostających 
w dyspozycji stanowiska dyżurnego PCZK,
podsumowanie każdorazowo zdarzenia po jego zakończeniu oraz przekazanie Prezydentowi 
i Staroście informacji w zakresie ilości interwencji, zaangażowania sił i środków itp.

3.   Do zadań dyżurnych PCZK (I i II zmiany) należy:
przyjmowanie od dyżurnego wcześniejszej zmiany stanowiska dyżurnego,
zapoznanie się ze stanem realizacji zadań w oparciu o przekazany dyżur,
odnotowanie każdej wykonanej czynności w Dzienniku Dyżuru (WZÓR Nr 1),
	przyjmowanie do wykonania poleceń Prezydenta i Starosty oraz rozliczenie wykonania zadania,
	opracowanie i przesłanie do godz. 7.30 meldunku codziennego dla WCZK (WZÓR Nr 2),
sporządzanie i przesłanie w poniedziałek lub w pierwszy dzień po świętach, do godz. 9.00, oddzielnie dla Prezydenta i Starosty raportu tygodniowego o sytuacji w Mieście i Powiecie (WZÓR Nr 3),
	podpisywanie imieniem i nazwiskiem meldunków i zestawień,
obsługiwanie na stanowisku dyspozytorskim środków łączności, przedstawiając się odpowiednio: Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku, podając swoje imię i nazwisko, dodając przy odbiorze zwrot „SŁUCHAM” oraz środki łączności zarządzania kryzysowego, przedstawiając się jak w „Regulaminie pracy sieci radiokomunikacyjnych Prezydenta Miasta Rybnika i Starosty Rybnickiego”,
powiadamianie na polecenie Prezydenta lub Starosty członków zespołów zarządzania kryzysowego oraz ekspertów i inne zaproszone osoby o wyznaczonym terminie zebrania zespołu zarządzania kryzysowego,
przyjmowanie zgłoszeń i interwencji mieszkańców Miasta oraz Powiatu i zapisywanie ich 
w prowadzonym dzienniku,
	przekazywanie uzasadnionych i sprawdzonych zgłoszeń do właściwych służb, inspekcji, urzędów i jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją,
niezwłoczne powiadamianie Prezydenta, Starosty, wójta – burmistrza (według właściwości miejscowej) w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi, albo kiedy w wyniku zdarzeń są poszkodowani potrzebujący pomocy, dostępnymi środkami łączności oraz pisemnym meldunkiem (WZÓR Nr 4), który jest przesyłany także do WCZK,
przykazywanie odpowiednich zadań delegowanym pracownikom Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w zakresie współdziałania i bieżącej obsługi środków łączności w sytuacji wzmocnienia dyżuru,
przyjmowanie i przekazywanie w ramach stałego dyżuru sygnałów we współdziałaniu 
z wytypowanymi komórkami organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego oraz w oparciu o Instrukcję dla służby PCZK – Stałego Dyżuru. Zapisywanie 
w załączonym Dzienniku działania przyjętych i przekazanych sygnałów,
prowadzenie obsługi środków łączności i przedstawianie żądanych danych (zestawień) na potrzeby pracujących lub ćwiczących zespołów zarządzania kryzysowego,
dokonywanie tygodniowych i doraźnych testów sprawności środków łączności PCZK zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz tygodniowego i doraźnego testu urządzeń alarmowych. Bieżące zapisywanie wyników testów w odpowiednich dziennikach testowania poszczególnych środków łączności (WZÓR Nr 5),
uruchamianie systemu alarmowania w ramach głośnych prób urządzeń (test miejski 
i powiatowy oraz udział w teście wojewódzkim i krajowym). Wykonywanie zestawień do właściwej komórki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
uruchamianie w sytuacjach nagłych systemu alarmowania w uzgodnieniu z dyżurnym 
SK KM PSP, a także na polecenie Prezydenta i Starosty,
powiadamianie właściwych osób funkcyjnych związanych z SWA Miasta i Powiatu 
w czasie uruchamiania systemu,
przyjmowanie i niezwłoczne przekazywanie do ustalonej sieci odbiorców ostrzeżeń 
i komunikatów o zagrożeniach oraz ewidencjonowanie dokonanych w tym zakresie czynności,
	przyjmowanie z WCZK informacji, powiadomień i komunikatów dotyczących jakości powietrza oraz obowiązującego aktualnie poziomu PDK i niezwłoczne przekazywanie do wyznaczonych odbiorców  w Rybniku i gminach  Powiatu ,
	zamieszczanie informacji otrzymanej z WCZK dot. przekroczeń dopuszczalnych poziomów na stronie internetowej na zakładce „JAKOŚĆ POWIETRZA’’ udostępnionej przez Urzędu Miasta Rybnik i gminy Powiatu,
	przyjmowanie informacji pisemnych i zgłoszeń telefonicznych od służb sejsmicznych kopalń 
w zakresie występujących wstrząsów (górotworu) na obszarze Miasta i Powiatu. Przesyłanie zgłoszeń odpowiednio do Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, WZKiOL i Starostwa Powiatowego,
aktualizowanie danych teleadresowych dotyczących osób funkcyjnych oraz ośrodków współdziałania na terenie Miasta i Powiatu,
	bieżąca obsługa aplikacji CAR oraz poczty elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
Załącznik Nr 1  – Tabela należności wyposażenia PCZK
    WZÓR Nr 1  – Dziennik Dyżuru
    WZÓR Nr 2  – Meldunek codzienny dla WCZK
    WZÓR Nr 3  – Raport tygodniowy o sytuacji w Mieście Rybnik i Powiecie Rybnickim
    WZÓR Nr 4  – Meldunek o zdarzeniu
    WZÓR Nr 5  – Dziennik testowania środków łączności

Starosta Rybnicki              Komendant Miejski PSP w Rybniku       Prezydent Miasta Rybnika





………………….              ……………………………………..       …………………………
         (podpis)	                                                    (podpis)	(podpis)




                                                                                                                                                     Załącznik nr 1 
                                                                                                                                                     

TABELA  NALEŻNOŚCI  WYPOSAŻENIA
 POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
UL. ŚW. JÓZEFA 4


Lp.


Nazwa sprzętu

Ilość

Uwagi
1.
2.
3.
4.
1.
Biurko komputerowe

2 szt.

2.
Wysięgnik biurkowy na 4 monitory

1 szt.

3.
Szafka na artykuły biurowe

2 szt.

4.
Kontener

1 szt.

5.
Szafa 

2 szt.

6.
Szafa ubraniowa

5 szt.

7.
Szafa „audio”

1 kpl.

8.
Aneks kuchenny

1 kpl.

9.
Fotel obrotowy z regulacją
3 szt.


10.
Stół

10 szt.

11.
Krzesła

37 szt.

12.
Zestaw komputerowy (2 monitory, stacja komputerowa, klawiatura, mysz)
4 kpl.

13.
Oprogramowanie komputerowe

4 kpl.

14.
Drukarka

2 szt.

15.
Drukarko-kopiarka

1 szt.

16.
Urządzenie wielofunkcyjne

1

17.
Fax
1 szt.


18.
Telefax

1 szt.

19.
Aparat telefoniczny – stacjonarny
3 szt.


20.
Radiotelefon KENWOOD   NX-700E oraz UPS (zasilane)
1 kpl.


21.
Przewoźny terminal radiowy typu MX 9226

1 szt.

22.
Stacja bazowa syren alarmowych DIGITEX CZK
1 kpl.


23.
Rzutnik foliogramów + stolik
1 kpl.


24.
Monitor do wyświetlania map
1 szt. 


25.
Projektor
1 szt.


26.
System konferencyjny
1 szt.


27.
Ekran projekcyjny
1 szt.


28.
Wzmacniacz miksujący
1 szt.


29.
Głośnik sufitowy
7 szt.


30.
Mikrofon bezprzewodowy
2 szt.


31.
Wskaźnik laserowy

1 szt.

32.
Ładowarka do akumulatorków

1 szt.

33.
Tablica obrotowa

1 szt.

34.
Zegar kwarcowy

1 szt.

35.
UPS- y  (Fideltronik ) urządzenia do zasilania sprzętu medycznego ratującego życie w warunkach domowych

3 szt.














																		                      WZÓR NR 1

DZIENNIK DYŻURU PCZK W RYBNIKU

Data,  godz. 
Zgłaszający –
 imię i nazwisko, instytucja, telefon
Treść zgłoszenia – interwencji
Podjęte działania 
przez dyżurnego PCZK 
Uwagi
1
2
3
4
5

Data ...................................... , Dyżurny ................................................................, przejął dyżur od dyżurnego ...................................................................






















UWAGA!  Każde zgłoszenie z opisem należy podkreślić

Zdający dyżur  ...........................................................  				                           Przyjmujący dyżur ........................................................
		                                                                                              WZÓR NR 2

MELDUNEK CODZIENNY
dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego za Miasto Rybnik i Powiat Rybnicki

z dnia  ............................................


	Zagrożenie powodziowe  
	Zagrożenie pożarowe

Nadzwyczajne zagrożenie środowiska
Nadzwyczajne zagrożenie życia
Inne:   
zagrożenie porządku publicznego, sytuacja porządkowa:
	włamania
kradzieże
	interwencje
	wypadki
	ranni

pozostałe
	nietrzeźwi kierujący

of. śmiertelne
	występujące w:
	energetyce
	ciepłownictwie  
gazownictwie 
	wodociągach i kanalizacji
	Użyte siły i środki techniczne oraz inne istotne informacje o podejmowanych działaniach



Dyżurny PCZK
Imię i nazwisko:  ……………………………………
Tel./fax.  .....................................................................

















									    
                                                                                                                   WZÓR NR 3
	
RAPORT  TYGODNIOWY
o sytuacji w Mieście Rybnik / Powiecie Rybnickim*
od dnia  .........................  godz.  ...................... do dnia  .............................  godz. .....................

I. LICZBA ZDARZEŃ OGÓŁEM (PCZK):   ……...........................................................
     1. Pożary: ……………………………………………………………………………..……
     2.  Miejscowe zagrożenia: …………………………………………………………………
     3. Powodzie (podtopienia) i meteorologiczne:………………..…………………………..
     4. Wstrząsy (tąpnięcia): …………………………………………………………………...
     5. Awarie techniczne:
         - wodociągowe: …………………………………………………………………………..
         - ciepłownicze: ……………………………………………………………………………
         - energetyczne: ……………………………………………………………………………
         - gazownicze: …………………………………………………………………………….
     6. Wypadki i katastrofy komunikacyjne: ………………………………………………...
     7. Awarie budowlane: ………………………………………………………………….….
     8. Epidemiologiczne, epizootyczne: ………………………………………………………
     9. Ilość przeprowadzonych interwencji: …………………………………………………
     10. Przestępstwa kryminalne:
         - kradzieże: ……………………………………………………………………………….
         - kradzieże z włamaniem: ………………………………………………………………..
         - rozboje: …………………………………………………………………………………
         - nietrzeźwi kierowcy: ……………………………………………………………………
         - pozostałe: ……………………………………………………………………………….
    11. Inne zagrożenia:………………………………………………………………………… 
    12. Poszkodowani:

Ogółem: ………………osób


Ranni: …………………osób

Ofiary śmiertelne:…..osób


 II. CZĘŚĆ OPISOWA:

1. .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….……
Uwaga: Dotyczy poważnych zdarzeń (np. awarii, pożarów, wypadków z udziałem ofiar itp.) zaistniałych w ciągu minionego tygodnia, z krótkim opisem, rodzaju, dokładnego miejsca i związanych z nimi skutków.
 
  III. MONITOROWANIE STANU RZEK I STĘŻENIE SUBSTANCJI  
         NIEBEZPIECZNYCH

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

IV.  KONTROLA  ŁĄCZNOŚCI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
Użytkownik środka łączności
PCZK i KM PSP
MSWiA
Data:…….r.
MSWiA
Data:…….r.
Centrex
Data:…….r.
Test syren
Data:…….r.



















































Raport sporządził dyżurny PCZK:  ……………………                         Rybnik, dnia………………… r.
                                                                          (Imię i nazwisko)                    
Rezultat testu łączności: (+) pozytywny; (-) negatywny

* /niepotrzebne skreślić









































											   WZÓR NR 4

Nazwa jednostki:
..………………………………………………
………………………………………………..
Sporządził:
…………………………………………..……
Telefon kontaktowy:
…………………………………………..……
 Rybnik,  dnia ……………………………
              godz. …………..……………… 


MELDUNEK  Nr  ……………


Rodzaj meldunku*
Powiadomienie o zdarzeniu / zagrożeniu


Sytuacyjny


Wniosek o wsparcie

*  zaznaczyć właściwe

KATEGORIA ZDARZENIA / ZAGROŻENIA**:



OPIS ZDARZENIA / ZAGROŻENIA**

Data, godz., miejsce zdarzenia / zagrożenia

Przebieg (opis) zdarzenia / zagrożenia

Przyczyny zdarzenia

Podjęte działania

Skutki zdarzenia

Przewidywany rozwój wydarzeń, 
w tym planowane zakończenie działań

Potrzeby wsparcia

** - wypełnić niezbędne pola
		
Na podstawie Zarządzenia 9/2014  Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10.01.2014 w sprawie SWO.


                                                                                                                   WZÓR NR 5
							

DZIENNIK TESTOWANIA ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI
                                                 

1. Testowanie łączności w sieciach radiokomunikacyjnych Prezydenta Miasta Rybnika 
i Starosty Rybnickiego (MSWiA) w każdy wtorek i piątek


Lp.
Stacja główna
Kryptonim
Dni miesiąca



/
/
/
/
     



 
     





Uwagi:



Lp.
Użytkownik
Kryptonim
Dni miesiąca



/
/
/
/
     



 
     




























































































Test  przeprowadził: …………….……………………
                                  (podpis)    






Uwagi:


Rezultat testu łączności: (+) pozytywny, (-) negatywny





2. Testowanie łączności w grupie CENTREX w każdy czwartek


Lp.
 Testujący
Numery tel.
Dni miesiąca






   



    


       






Lp.
Użytkownik
Numery tel.
Dni miesiąca



   


     

    
        






      


 






      

    
        






      


        






      


 






      


        






     

       






     


        






    

    
        




Test  przeprowadził: …………….……………………
                                  (podpis)    






     
 Uwagi:











Rezultat testu łączności: (+) pozytywny, (-) negatywny

NESOD:2018-97664		15/15
Przyg.: Z-I/55
                                                                                                           
3. Testowanie systemu alarmowego w każdą środę



TEST  SYSTEMU  ALARMOWEGO   digitex CZK
MIASTA RYBNIKA

  Data testowania( środa):  


I. Sprawdzanie czasu w centrali alarmowej i RUW
- automat

  Wyniki testu CENTRALI
 digitex CZK 
Bez korekty
Z korektą
automat
  Wyniki testu RUW
  Korekta czasu
                       Automat

II. Test syren alarmowych

                                                   Test przeprowadzono o godz.

  Wyniki testu syren
  Niesprawne punkty alarmowe 
  o poszczególnych numerach
       
              (brak )   lub    ( numery syren)
  Testowanie przeprowadził:

         Dyżurny PCZK ( imię i nazwisko)






