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Odpowiadając na interpelację Pana Radnego dotyczącą działań podjętych na terenie 
obiektów Urzędu Miasta Zgierza oraz Urzędu Stanu Cywilnego informuję: 

W dniu 19 lipca 2016 r. o godz. 20 — Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało 
informację drogą elektroniczną od Dyżurnego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
o wprowadzeniu na terenie całego kraju pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) dla sytuacji 
zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym oraz o wprowadzeniu drugiego 
stopnia alarmowego (BRAWO-CRP) dla sytuacji zagrożenia wystąpieniem zdarzenia 
o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów 
administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład 
infrastruktury krytycznej z załącznikiem zawierającym treść Zarządzania Nr 96 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych. Informację 
przekazał Szef Zmiany Służby Dyżurnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
reprezentujący Centrum Operacyjno-Analityczne Biura Analiz i Reagowania Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa Aleje Ujazdowskie 5 Warszawa. W dniu 21 lipca 2016 r. Miejskie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało drogą elektroniczną informację 
z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie sposobu realizacji 
Zarządzania nr 96, która została przekazana przez Dyżurnego PCZK do wszystkich 
jednostek samorządowych z terenu powiatu o treści cytuje „W związku z wprowadzonym 
stopniem alarmowym ALFA oraz stopniem BRAWO w zakresie funkcjonowania systemów 
teleinformatycznych, uprzejmie proszę o niezwłoczne informowanie PCZK w Zgierzu 
o każdym incydencie naruszającym postanowienia wprowadzonych stopni alarmowych. Brak 
informacji w tym zakresie traktowany jest jako potwierdzenie przestrzegania ustaleń 
zawartych w procedurach obowiązujących na administrowanym przez Państwa terenie. 
Nadmieniam jednocześnie, że realizując postanowienia zawarte w pkt. 31 załącznika nr 1 do 
Zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu 
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, należy powiadomić podmioty, 
w których gromadzą się duże ilości osób (sklepy wielko powierzchniowe, sale zabaw, 
miejsca kultu, itp.) o obowiązujących zasadach wynikających z wprowadzonych stopni 
alarmowych". Odnosząc się do opisanej sytuacji podjęto działania zawarte w zapisach 
przytoczonego załącznika nr 1 do Zarządzania nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 
2016 r., w treści którego w pkt. 31 zapisano cytuję: 
„Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) należy wykonać 
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1) na rzecz ochrony ludności: 
a) prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów 

użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych obiektów ataku, w celu 
wzmocnienia ochrony, 

b) informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów 
na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych 
paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznakach 
nietypowej działalności; 

2) na rzecz ochrony infrastruktury: 
a) poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej 

czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający 
podejrzenia, 

b) zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do 
wzmocnienia ochrony obiektów, 

c) przeprowadzać kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na 
teren obiektów, 

d) sprawdzać na zewnątrz i od wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod 
względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych 
przedmiotów, 

e) sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa, 

f) dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych 
z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych, 

g) sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji. 

Reasumując przytoczone zapisy zawarte w wyszczególnionych aktach prawnych 
a szczególnie zapisy Załącznika nr 1 pkt. 31 ppkt. 2 litera c i d na terenie Urzędu Miasta 
Zgierza i Urzędu Stanu Cywilnego wprowadzono kontrolę wnoszonego bagażu w celu 
ochrony infrastruktury, którą stanowią wyszczególnione obiekty jednostki samorządu 
terytorialnego. Wykonanie przedsięwzięć Systemu Zarządzania Kryzysowego stanowi 
realizację zapisów Ustaw o Zarządzaniu Kryzysowym Dz.U. z 2007 Nr 89 poz. 590, z 2013 r. 
poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485, z 2016 r. poz. 266, gdzie w artykule 2 zapisano, 
że zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca 
elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu 
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 
usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. W tym miejscu 
informuję Pana Radnego, że kontrola podręcznego bagażu została wprowadzona zgodnie 
z zapisami przytoczonych powyżej aktów prawnych, decyzję o wprowadzeniu takich 
obostrzeń wprowadza Prezydent Miasta jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób 
w zarządzanej jednostce i ochronę jej infrastruktury. Przegląd zapisów monitoringu nie 
wykazał ingerencji osób kontrolujących w zawartość kieszeni wchodzących do obiektów. 
Na terenie Urzędu Miasta Zgierza i Urzędu Stanu Cywilnego nie była przeprowadzana 
kontrola osobista wchodzących, prowadzono tylko bardziej wnikliwą kontrolę bagażu za 
zgodą jego właściciela. 


