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1818
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespo∏u reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespo∏u
reagowania kryzysowego oraz Rzàdowego Zespo∏u Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.
Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´ski ˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62,
poz. 558 i Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) sposób tworzenia gminnego zespo∏u reagowania,
powiatowego i wojewódzkiego zespo∏u reagowania kryzysowego oraz Rzàdowego Zespo∏u Koordynacji Kryzysowej;
2) sposób funkcjonowania zespo∏ów;
3) usytuowanie i sposób ich finansowania;
4) warunki techniczne i standardy ich wyposa˝enia;
5) tryb pracy zespo∏ów;
6) sposób dokumentowania dzia∏aƒ i prac zespo∏ów.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) „powiecie” — rozumie si´ przez to równie˝ miasto
na prawach powiatu;
2) „wójcie” — rozumie si´ przez to równie˝ burmistrza
(prezydenta miasta).
§ 3. 1. Gminny zespó∏ reagowania, zwany dalej
„gminnym zespo∏em”, sk∏ada si´ z szefa, zast´pcy oraz
grup roboczych o charakterze sta∏ym i czasowym.

gminnych jednostkach organizacyjnych lub w jednostkach pomocniczych, osób posiadajàcych wykszta∏cenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa, ochrony
przeciwpo˝arowej, in˝ynierii bezpieczeƒstwa cywilnego lub zarzàdzania kryzysowego, absolwentów wy˝szych szkó∏ wojskowych, a tak˝e spoÊród funkcjonariuszy po˝arnictwa, wyznaczonych do wykonywania zadaƒ poza jednostkami organizacyjnymi Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej.
6. Grupy robocze, o których mowa w ust. 2 i 4, tworzy si´ spoÊród osób zatrudnionych w urz´dzie gminy,
gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych.
7. W sk∏ad grup roboczych, o których mowa w ust. 4,
mogà wchodziç równie˝ specjaliÊci, eksperci, osoby zaufania spo∏ecznego, a tak˝e przedstawiciele organów administracji publicznej lub spo∏ecznych organizacji ratowniczych.
§ 4. 1. Powiatowy zespó∏ reagowania kryzysowego,
zwany dalej „powiatowym zespo∏em”, sk∏ada si´ z szefa, zast´pcy oraz grup roboczych o charakterze sta∏ym
i czasowym.
2. Grupami roboczymi powiatowego zespo∏u
o charakterze sta∏ym sà:
1) grupa planowania cywilnego;

2. Grupami roboczymi gminnego zespo∏u o charakterze sta∏ym sà:
1) grupa planowania cywilnego;
2) grupa monitorowania, prognoz i analiz.
3. Grupy robocze, o których mowa w ust. 2, stanowià gminne centrum reagowania, b´dàce komórkà organizacyjnà urz´du gminy. Siedziba gminnego centrum reagowania powinna byç odpowiednio oznakowana, a jego lokalizacja podana do publicznej wiadomoÊci w sposób umo˝liwiajàcy poinformowanie
wszystkich mieszkaƒców gminy.
4. Grupami roboczymi gminnego zespo∏u o charakterze czasowym sà:
1) grupa operacji i organizacji dzia∏aƒ;
2) grupa zabezpieczenia logistycznego;
3) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.
5. Szefa gminnego zespo∏u i jego zast´pców wyznacza wójt spoÊród zatrudnionych w urz´dzie gminy,

2) grupa monitorowania, prognoz i analiz.
3. Grupy robocze, o których mowa w ust. 2, stanowià powiatowe centrum zarzàdzania kryzysowego, b´dàce komórkà organizacyjnà starostwa powiatowego
lub komendy powiatowej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
Przepis § 3 ust. 3 zdanie drugie stosuje si´ odpowiednio.
4. Na podstawie porozumienia mi´dzy w∏aÊciwym
starostà a prezydentem miasta na prawach powiatu,
centrum zarzàdzania kryzysowego, o którym mowa
w ust. 3, mo˝e byç ulokowane na terenie powiatu lub
miasta na prawach powiatu i obejmowaç zasi´giem
dzia∏ania obszar obu sàsiadujàcych jednostek samorzàdu terytorialnego.
5. Grupami roboczymi powiatowego zespo∏u
o charakterze czasowym sà:
1) grupa operacji i organizacji dzia∏aƒ;
2) grupa zabezpieczenia logistycznego;
3) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.
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6. Szefa powiatowego zespo∏u i jego zast´pców
wyznacza starosta lub prezydent miasta na prawach
powiatu spoÊród osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiàcych
aparat pomocniczy kierowników powiatowych s∏u˝b,
inspekcji i stra˝y, posiadajàcych wykszta∏cenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpo˝arowej, in˝ynierii bezpieczeƒstwa cywilnego lub zarzàdzania kryzysowego, a tak˝e absolwentów wy˝szych szkó∏ wojskowych.
7. Grupy robocze, o których mowa w ust. 2 i 5, tworzy si´ spoÊród osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiàcych
aparat pomocniczy kierowników powiatowych s∏u˝b,
inspekcji i stra˝y.
8. W sk∏ad grup roboczych, o których mowa w ust. 5,
mogà wchodziç równie˝ specjaliÊci, eksperci, osoby zaufania spo∏ecznego, a tak˝e przedstawiciele organów
w∏adzy publicznej lub spo∏ecznych organizacji ratowniczych.
§ 5. 1. Wojewódzki zespó∏ reagowania kryzysowego, zwany dalej „wojewódzkim zespo∏em”, sk∏ada si´
z szefa, zast´pców oraz grup roboczych o charakterze
sta∏ym i czasowym.
2. Grupami roboczymi wojewódzkiego zespo∏u
o charakterze sta∏ym sà:
1) grupa bezpieczeƒstwa powszechnego i porzàdku
publicznego;
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6. Grup´ roboczà, o której mowa w ust. 2 pkt 1, tworzy si´ spoÊród cz∏onków zarzàdu województwa wyznaczonych przez marsza∏ka województwa na wniosek
wojewody, kierowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji
i stra˝y wojewódzkich, organów administracji niezespolonej w województwie oraz kierowników komórek organizacyjnych urz´du wojewódzkiego i urz´du marsza∏kowskiego.
7. Grupy robocze, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3
oraz ust. 4, tworzy si´ spoÊród pracowników urz´du
wojewódzkiego, osób zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y wojewódzkich
oraz przedstawicieli samorzàdu województwa wyznaczonych przez marsza∏ka województwa na wniosek
wojewody.
8. W sk∏ad grup roboczych, o których mowa
w ust. 4, mogà wchodziç równie˝ specjaliÊci, eksperci,
osoby zaufania spo∏ecznego, a tak˝e przedstawiciele
organów administracji publicznej lub spo∏ecznych organizacji ratowniczych.
§ 6. 1. Rzàdowy Zespó∏ Koordynacji Kryzysowej,
zwany dalej „rzàdowym zespo∏em”, sk∏ada si´ z szefa,
dwóch zast´pców: sta∏ego i czasowego oraz grup roboczych o charakterze sta∏ym i czasowym.
2. Grupami roboczymi rzàdowego zespo∏u o charakterze sta∏ym sà:
1) mi´dzyresortowa grupa polityki bezpieczeƒstwa
i planowania cywilnego;

2) grupa planowania cywilnego;

2) grupa bezpieczeƒstwa powszechnego i porzàdku
publicznego;

3) grupa monitorowania, prognoz i analiz.

3) grupa monitorowania, prognoz i analiz.

3. Grupy robocze, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3,
stanowià wojewódzkie centrum zarzàdzania kryzysowego, b´dàce komórkà organizacyjnà urz´du wojewódzkiego.
4. Grupami roboczymi wojewódzkiego zespo∏u
o charakterze czasowym sà:
1) grupa operacji;
2) grupa zabezpieczenia logistycznego;
3) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.
5. Szefa wojewódzkiego zespo∏u i jego zast´pców
wyznacza wojewoda spoÊród dzia∏ajàcych pod
zwierzchnictwem wojewody kierowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y bàdê ich zast´pców oraz
innych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y wojewódzkich, pracowników urz´du wojewódzkiego, posiadajàcych wykszta∏cenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa, ochrony
przeciwpo˝arowej, in˝ynierii bezpieczeƒstwa cywilnego lub zarzàdzania kryzysowego, a tak˝e absolwentów
wojskowych szkó∏ wy˝szych.

3. Grupa robocza, o której mowa w ust. 2 pkt 3, stanowi Rzàdowe Centrum Koordynacji Kryzysowej, sk∏adajàce si´ z komórek organizacyjnych urz´du zapewniajàcego obs∏ug´ ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych w∏aÊciwych w sprawach zwiàzanych z zapobieganiem skutkom kl´sk ˝ywio∏owych lub ich usuwaniem, uzupe∏niane na czas trwania stanu nadzwyczajnego o grupy robocze o charakterze czasowym,
wymienione w ust. 4.
4. Grupami roboczymi rzàdowego zespo∏u o charakterze czasowym sà:
1) grupa planowania wsparcia i analizy zasobów;
2) grupa koordynacji dzia∏aƒ kryzysowych;
3) grupa koordynacji pomocy humanitarnej;
4) grupa polityki informacyjnej.
5. Szefa rzàdowego zespo∏u wyznacza minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych spoÊród sekretarzy
i podsekretarzy stanu w urz´dzie obs∏ugujàcym tego
ministra.
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6. Sta∏ego zast´pc´ szefa rzàdowego zespo∏u wyznacza minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
spoÊród podporzàdkowanych mu centralnych organów administracji rzàdowej, wykonujàcych zadania
w dziedzinie zapobiegania kl´skom ˝ywio∏owym i usuwania ich skutków.

wie planów pracy zatwierdzonych odpowiednio przez
wójta, starost´, wojewod´ i ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych.

7. W sk∏ad grupy roboczej, o której mowa w ust. 2
pkt 1, wchodzà osoby powo∏ane przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych na wniosek Ministra
Obrony Narodowej oraz ministrów w∏aÊciwych do
spraw: zagranicznych, administracji publicznej, zdrowia, zabezpieczenia spo∏ecznego, Êrodowiska, kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, oÊwiaty i wychowania, gospodarki wodnej, finansów publicznych,
Skarbu Paƒstwa, rolnictwa, gospodarki, gospodarki
morskiej, ∏àcznoÊci oraz transportu, spoÊród sekretarzy
i podsekretarzy stanu w urz´dach obs∏ugujàcych tych
ministrów.

Êci:

2. Pracami zespo∏ów kierujà ich szefowie.
3. Do zadaƒ szefów zespo∏ów nale˝y w szczególno1) przygotowanie rocznego planu pracy zespo∏u;
2) opracowanie regulaminu bie˝àcych prac zespo∏u
oraz dzia∏aƒ w sytuacjach zagro˝eƒ katastrofà naturalnà lub awarià technicznà noszàcà znamiona
kl´ski ˝ywio∏owej;
3) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeƒ;
4) zawiadamianie o terminach posiedzeƒ;
5) przewodniczenie posiedzeniom;

8. W sk∏ad grupy roboczej, o której mowa w ust. 2
pkt 2, wchodzà osoby powo∏ane przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Wojskowych
S∏u˝b Informacyjnych, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki, G∏ównego Inspektora Sanitarnego, G∏ównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, G∏ównego Dyrektora Transportu Drogowego, Prezesa Urz´du Regulacji
Telekomunikacji i Poczty, G∏ównego Lekarza Weterynarii, G∏ównego Geodet´ Kraju, G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska, G∏ównego Inspektora Ochrony
RoÊlin i Nasiennictwa oraz osoby wyznaczone przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, spoÊród osób zatrudnionych w urz´dzie obs∏ugujàcym tego ministra, w jednostkach organizacyjnych przez niego nadzorowanych oraz w urz´dach obs∏ugujàcych organy podleg∏e temu ministrowi.
9. W sk∏ad grupy roboczej, o której mowa w ust. 2
pkt 3, wchodzà osoby powo∏ane przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych spoÊród osób zatrudnionych lub pe∏niàcych s∏u˝b´ w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
10. Sk∏ad grup roboczych mo˝e byç uzupe∏niony
o osoby wyznaczone przez innych ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
a tak˝e innych specjalistów, ekspertów lub osoby zaufania spo∏ecznego.
11. Czasowego zast´pc´ szefa rzàdowego zespo∏u
oraz sk∏ad grup roboczych, o których mowa w ust. 4,
wyznacza minister, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´ski ˝ywio∏owej,
spoÊród osób zatrudnionych w urz´dzie obs∏ugujàcym
tego ministra, w jednostkach organizacyjnych przez
niego nadzorowanych oraz w urz´dach obs∏ugujàcych
organy podleg∏e temu ministrowi.
§ 7. 1. Gminne, powiatowe, wojewódzkie i rzàdowy
zespo∏y, zwane dalej „zespo∏ami”, dzia∏ajà na podsta-

6) zapraszanie na posiedzenia osób nieb´dàcych
cz∏onkami zespo∏u;
7) inicjowanie i organizowanie prac zespo∏u.
4. Posiedzenia zespo∏u zwo∏uje jego szef na polecenie odpowiednio wójta, starosty, wojewody i ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, jednak nie rzadziej ni˝ raz na kwarta∏, a tak˝e w zale˝noÊci od potrzeb.
5. W przypadkach wymagajàcych natychmiastowej
analizy i oceny zagro˝eƒ oraz koordynacji dzia∏aƒ ratowniczych, szef mo˝e zarzàdziç posiedzenie zespo∏u
w trybie natychmiastowym.
6. Posiedzeniami zespo∏u kieruje szef, a w razie jego nieobecnoÊci — zast´pca szefa.
7. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci uniemo˝liwiajàcych szefowi zespo∏u sprawowanie jego funkcji,
powierza on kierowanie pracami zespo∏u zast´pcy.
8. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci uniemo˝liwiajàcych sprawowanie obowiàzków przez zast´pc´,
szef mo˝e wyznaczyç spoÊród cz∏onków zespo∏u osob´
pe∏niàcà obowiàzki zast´pcy.
9. Obs∏ug´ kancelaryjno-biurowà zespo∏ów zapewniajà odpowiednio urzàd gminy (miasta), starostwo,
urzàd wojewódzki i urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
§ 8. 1. Grupy robocze zespo∏ów o charakterze sta∏ym pracujà zgodnie z rozk∏adem czasu pracy obowiàzujàcym w urz´dzie, w którym sà usytuowane, z zapewnieniem dobowych dy˝urów.
2. W czasie obowiàzywania stanu kl´ski ˝ywio∏owej
zespo∏y pracujà w sk∏adzie grup roboczych o charakterze sta∏ym i czasowym, w urz´dzie, w którym sà usytuowane, w trybie ciàg∏ym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzàcych w ich sk∏ad.
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§ 9. 1. Dokumentami dzia∏aƒ i prac zespo∏ów sà:
1) roczne plany pracy;
2) plany reagowania kryzysowego;
3) plany çwiczeƒ;
4) protoko∏y posiedzeƒ grup roboczych o charakterze
sta∏ym i czasowym;
5) raporty bie˝àce i okresowe;
6) karty zdarzeƒ, w przypadku uruchomienia grup roboczych o charakterze czasowym;
7) raporty odbudowy;
8) inne niezb´dne dokumenty.
2. Plan reagowania kryzysowego okreÊla zespó∏
przedsi´wzi´ç na wypadek zagro˝eƒ noszàcych znamiona kl´ski ˝ywio∏owej, a w szczególnoÊci:
1) zadania w zakresie monitorowania zagro˝eƒ;
2) bilans si∏ ratowniczych i Êrodków technicznych niezb´dnych do usuwania skutków zagro˝eƒ;
3) procedury uruchamiania dzia∏aƒ przewidzianych
w planie oraz zasady wspó∏dzia∏ania, a tak˝e sposoby ograniczania rozmiaru strat i usuwania skutków zagro˝eƒ;
3. Plan reagowania kryzysowego jest uzgadniany
z kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do u˝ycia w realizacji przedsi´wzi´ç okreÊlonych
w planie w zakresie dotyczàcym tych jednostek, a nast´pnie zatwierdzany przez organ administracji publicznej wy˝szego stopnia.
4. Karta zdarzeƒ zawiera chronologiczny opis zdarzeƒ i wdro˝onych dzia∏aƒ oraz decyzji podejmowanych w celu likwidacji zagro˝eƒ, pomocy poszkodowanym i ograniczeniu strat, a w szczególnoÊci informacje o:
1) kolejnoÊci alarmowania si∏ ratowniczych;
2) podmiocie kierujàcym dzia∏aniami ratowniczymi;
3) podejmowanych decyzjach, w tym o zadaniach stawianych poszczególnym formacjom ratowniczym
i podmiotom uj´tym w planie reagowania kryzysowego;
4) liczbie poszkodowanych i wielkoÊci strat;
5) sposobie udzielania pomocy i zabezpieczania terenu zdarzenia.
5. Raport odbudowy zawierajàcy opis i analiz´ skutków zaistnia∏ego zdarzenia oraz propozycje dzia∏aƒ
majàcych na celu odbudow´, a w szczególnoÊci:
1) szczegó∏owy wykaz strat w infrastrukturze oraz
w potencjale ratowniczym,
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2) projekt harmonogramu likwidacji strat i odbudowy,
3) wst´pny bilans potrzeb finansowych w zakresie odbudowy
— jest przedstawiany w∏aÊciwemu organowi, kierujàcemu dzia∏aniami w czasie stanu kl´ski ˝ywio∏owej.
§ 10. 1. W celu zapobie˝enia skutkom kl´ski ˝ywio∏owej lub ich usuni´cia zespo∏y pracujà w fazach
zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.
2. W fazie zapobiegania zespo∏y podejmujà dzia∏ania, które redukujà lub eliminujà prawdopodobieƒstwo wystàpienia kl´ski ˝ywio∏owej albo w znacznym
stopniu ograniczajà jej skutki.
3. W fazie przygotowania zespo∏y podejmujà dzia∏ania planistyczne dotyczàce sposobów reagowania na
czas wystàpienia kl´ski ˝ywio∏owej, a tak˝e dzia∏ania
majàce na celu powi´kszenie zasobów si∏ i Êrodków
niezb´dnych do efektywnego reagowania.
4. W fazie reagowania zespo∏y podejmujà dzia∏ania
polegajàce na dostarczeniu pomocy poszkodowanym,
zahamowaniu rozwoju wyst´pujàcych zagro˝eƒ oraz
ograniczeniu strat i zniszczeƒ.
5. W fazie odbudowy zespo∏y podejmujà dzia∏ania
majàce na celu przywrócenie zdolnoÊci reagowania,
odbudow´ zapasów s∏u˝b ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania paƒstwa infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.
6. Dzia∏ania okreÊlone w ust. 2 i 3 sà realizowane
przez grupy robocze o charakterze sta∏ym.
7. Dzia∏ania okreÊlone w ust. 4 i 5 sà realizowane
przez zespo∏y w pe∏nym sk∏adzie.
8. Odpowiednio wójt, starosta, wojewoda i minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych zarzàdza co najmniej raz w roku çwiczenia realizowane przez zespó∏
w pe∏nym sk∏adzie, okreÊlajàc ich cel, g∏ówne zadania
i przebieg. Po przeprowadzonych çwiczeniach szef zespo∏u przedstawia odpowiednio wójtowi, staroÊcie,
wojewodzie i ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych raport z çwiczeƒ.
9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych zarzàdza, co najmniej raz na cztery lata, ogólnokrajowe
çwiczenia zespo∏ów, okreÊlajàc zakres, cel, g∏ówne zadania i przebieg tych çwiczeƒ.
§ 11. Warunki techniczne i standardy wyposa˝enia
gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i rzàdowego
zespo∏u, a w szczególnoÊci infrastruktura techniczna
i wyposa˝enie, powinny umo˝liwiç efektywne wype∏nianie zadaƒ zespo∏ów, z zachowaniem ciàg∏oÊci ich
dzia∏ania i wymiany informacji podczas pracy oraz
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mo˝liwoÊci pracy w przypadku braku zasilania zewn´trznego, wystàpienia awarii lub uszkodzenia systemów ∏àcznoÊci.
§ 12. 1. Warunki techniczne do pracy zespo∏ów,
o których mowa w § 11, zapewniajà pomieszczenia:
1) s∏u˝by dy˝urnej;
2) operacyjne do pracy i çwiczeƒ zespo∏ów;
3) zaplecza socjalnego, sanitarnego i technicznego.
2. Pomieszczenia i ich wyposa˝enie powinny zapewniaç bezpieczne i higieniczne warunki pracy dyspozytorów w zakresie oÊwietlenia, wymiany powietrza, zabezpieczenia przed wilgocià, niekorzystnymi
warunkami cieplnymi, nas∏onecznieniem oraz przed
drganiami, ha∏asem i innymi czynnikami szkodliwymi
lub ucià˝liwymi dla zdrowia, o których mowa w przepisach z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy.
§ 13. 1. Standardowe wyposa˝enie zespo∏ów zlokalizowane w pomieszczeniach, o których mowa w § 12
ust. 1 pkt 1 i 2, stanowià:
1) stanowisko dyspozytorskie oraz stanowiska pomocnicze dla s∏u˝b dy˝urnych w liczbie niezb´dnej
do realizacji zadaƒ;
2) stanowiska pracy odpowiednio dla wójta, starosty,
wojewody i w∏aÊciwego ministra.
2. Stanowisko dyspozytorskie i stanowiska pomocnicze, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sà wyposa˝ane
standardowo w:
1) urzàdzenia ∏àcznoÊci przewodowej i bezprzewodowej z podmiotami uwzgl´dnionymi w planie reagowania kryzysowego zapewniajàce ich alarmowanie, dysponowanie i wspó∏dzia∏anie, a tak˝e zapewniajàce przekazywanie informacji kierujàcym
dzia∏aniami w celu zapobie˝enia skutkom kl´ski ˝ywio∏owej lub ich usuni´cia;
2) system teleinformatyczny kompatybilny z systemami funkcjonujàcymi w ka˝dym z pozosta∏ych zespo∏ów;
3) specjalistyczne oprzyrzàdowanie i oprogramowanie systemu, zapewniajàce mo˝liwoÊci multimedialnej prezentacji danych;
4) mapy operacyjne standardowe i cyfrowe oraz specjalistyczne oprogramowanie prognostyczno-planistyczne, a tak˝e dokumentacj´ i procedury odpowiednio dla gminy, powiatu, województwa i kraju;
5) awaryjne plany ewakuacji oraz funkcjonowania
w∏aÊciwego zespo∏u w miejscach zast´pczych;
6) system uruchamiania ostrzegania i alarmowania
ludnoÊci;
7) system rejestracji treÊci rozmów radiowych i telefonicznych oraz ich archiwizacji;
8) awaryjne zasilanie urzàdzeƒ koƒcowych.
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§ 14. 1. Na wypadek niemo˝noÊci u˝ytkowania powiatowych i wojewódzkich centrów zarzàdzania kryzysowego oraz Rzàdowego Centrum Koordynacji Kryzysowej, dla prac zespo∏ów, o których mowa w § 4 ust. 1,
§ 5 ust. 1 i § 6 ust. 1, zapewnia si´ pomieszczenia zast´pcze.
2. Na wypadek niemo˝noÊci u˝ytkowania powiatowych i wojewódzkich centrów zarzàdzania kryzysowego, dla prac zespo∏ów, o których mowa w § 4 ust. 1
i § 5 ust. 1, zapewnia si´ ponadto awaryjne ruchome
centra kierowania.
§ 15. 1. Standard wyposa˝enia miejsc zast´pczych
dla prac w∏aÊciwych zespo∏ów, o których mowa w § 14
ust. 1, odpowiada wymaganiom okreÊlonym w § 13.
2. Standard wyposa˝enia awaryjnych ruchomych
centrów kierowania, o których mowa w § 14 ust. 2,
odpowiada wymaganiom okreÊlonym w § 13 ust. 2
pkt 1—4 i 6—8.
§ 16. 1. Finansowanie zespo∏ów gminnego i powiatowego planuje si´ w ramach bud˝etów odpowiednio
gmin i powiatów.
2. Bie˝àce prace zespo∏ów, o których mowa w ust. 1,
mogà byç finansowane tak˝e z dotacji celowych
z bud˝etu paƒstwa na dofinansowanie zadaƒ w∏asnych gmin i powiatów, okreÊlonych w ustawie z dnia
18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´ski ˝ywio∏owej.
3. Zadania inwestycyjne, niezb´dne do utworzenia
i funkcjonowania zespo∏ów, o których mowa w ust. 1,
oraz zapewnienia ich gotowoÊci do wykonywania zadaƒ w stanach nadzwyczajnych, sà finansowane z dotacji celowych z bud˝etu paƒstwa na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych
przez jednostki samorzàdu terytorialnego oraz ze Êrodków programów wieloletnich.
§ 17. 1. Finansowanie zespo∏ów wojewódzkiego
i rzàdowego planuje si´ w ramach odpowiednich cz´Êci bud˝etu paƒstwa.
2. Zadania inwestycyjne, niezb´dne do utworzenia
i funkcjonowania zespo∏ów, o których mowa w ust. 1,
oraz zapewnienia ich gotowoÊci do wykonywania zadaƒ w stanach nadzwyczajnych, sà finansowane ze
Êrodków przeznaczonych w bud˝ecie paƒstwa na inwestycje paƒstwowych jednostek bud˝etowych oraz ze
Êrodków programów wieloletnich.
§ 18. Warunki techniczne i standardy wyposa˝enia
gminnych zespo∏ów, okreÊlone w § 1—15, powinny zostaç zapewnione w terminie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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