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ZARZĄDZENIE 616/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zasad przygotowania i udziału Urzędu Miasta Rybnika oraz podległych 
i nadzorowanych jednostek organizacyjnych w ćwiczeniu „LIBERO 2019” 

Działając na podstawie:
art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzeniu kryzysowym (t.j. Dz. U.  z 2019 r., 
poz. 1398), w związku z zatwierdzoną przez ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Koncepcją ćwiczenia sprawdzającego procedury systemu zarządzania kryzysowego LIBERO 2019 

zarządzam:

§ 1.
	Zarządzeniem reguluje się elementy przygotowania i udziału na terenie Miasta Rybnika 
w ogólnopolskim, wieloszczeblowym ćwiczeniu o charakterze sztabowym z epizodem praktycznym pk. „LIBERO 2019”, zwanym dalej „ćwiczeniem”, które odbędzie się 
w dniach od 5 listopada (od godz. 8.00) do 7 listopada (do godz. 16.00) br.

Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie procedur reagowania w przypadku wystąpienia zakłóceń w systemie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
	Miejsce ćwiczenia: wyznaczone osoby będą realizować zadania w ćwiczeniu na swoich stanowiskach pracy z wykorzystaniem funkcjonujących kanałów łączności określonych 
w dokumentacji ćwiczenia.


§ 2.
	Organizatorami ćwiczenia są: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 

§ 3.
	Do udziału w ćwiczeniu wyznaczam:

	Wiceprezydenta Miasta Rybnika Janusza Kopera (ćwiczący Prezydent);

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL), w tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;
	Rzecznika Prasowego;
	Wydział Ekologii;
	Wydział Gospodarki Komunalnej.

	W ćwiczeniu w ramach współdziałania, wezmą udział: 

	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rybniku;
	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rybniku;

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku;
	Komenda Miejska Policji w Rybniku. 

	Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników biur pozostałych komórek organizacji wewnętrznej Urzędu niewymienionych w pkt. 1 oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, do udzielenia pomocy ćwiczącym w celu realizacji założeń ćwiczenia. 


	Do udziału w ćwiczeniu, w miarę potrzeb, wynikających z charakteru powstałych zagrożeń, mogą zostać zaproszeni przedstawiciele innych instytucji niż wymienione 
w pkt. 2.  



§ 4.
	Celem ćwiczenia będzie:
	testowanie standardowej procedury operacyjnej dotyczącej obiegu informacji pomiędzy krajowymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego,
	sprawdzanie rozwiązań zawartych w planach zarządzania kryzysowego podmiotów ćwiczących oraz ich funkcjonalności w sytuacjach zakłóceń, w systemie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ,
	doskonalenie współpracy organów administracji publicznej, służb i operatorów 
w przypadku zakłóceń systemie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
	weryfikacja procedur u operatorów infrastruktury krytycznej (IK) systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
	przetestowanie mechanizmów prowadzenia oraz koordynacji polityki informacyjnej 
w sytuacji kryzysowej z wiązanej z brakiem dostaw wody oraz z utrudnieniami 
w odprowadzeniu ścieków,
	testowanie aplikacyjne awaryjnych zatrzymań przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych,
	 sprawdzanie procedur współdziałania operatora IK ze służbami ratowniczymi, 
w przypadku wystąpienia zagrożenia,
	przetestowanie procesu wprowadzenia stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP, zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych,
	sprawdzenie procesu podejmowania decyzji o doborze i uruchomieniu modułów zadaniowych, wobec zagrożeń, które nie zostały ujęte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego,
	zidentyfikowanie ewentualnych braków procedur /luk prawnych.   


§ 5.
	Do sprawnego przygotowania i udziału w ćwiczeniu należy:

	przeprowadzić spotkania robocze z przedstawicielami biorących udział w ćwiczeniu komórek Urzędu oraz jednostek organizacyjnych w celu przedstawienia organizacji 
i przebiegu ćwiczenia zgodnie z przesłaną przez RCB dokumentacją ćwiczenia - WZKiOL,
	przygotować i wydać uczestnikom dokumenty stanowiące podstawę przeprowadzenia ćwiczenia - WZKiOL,
	przeprowadzić instruktaż dla uczestników ćwiczenia - WZKiOL, 
	wziąć udział w testach łączności, w tym logowanie na stronę CISKOM, w terminie 29-30 października - wszyscy uczestnicy, 
	przesłać w terminie do 15 listopada br. wstępne wnioski związane z udziałem 
w ćwiczeniu do WZKiOL - wszyscy uczestnicy,
	opracować i przesłać do RCB raport końcowy w terminie do 29 listopada - WZKiOL. 


§ 6.
W przypadku wystąpienia zadań o charakterze niejawnym, wszystkich uczestników ćwiczenia, zobowiązuję do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 7.
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta.

§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


