
rych oskar˝ycielem publicznym by∏ inspektor w∏aÊci-
wego urz´du wojewódzkiego z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy oskar˝ycielem publicznym staje si´ w∏aÊciwy
inspektor pracy.

2. Niezakoƒczone post´powania administracyjne
toczà si´ nadal przed w∏aÊciwymi okr´gowymi inspek-
torami pracy.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
i tryb przej´cia toczàcych si´ post´powaƒ sàdowych
i administracyjnych, w szczególnoÊci sposób przeka-
zania dokumentacji dotyczàcej tych post´powaƒ, kie-
rujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia sprawnego i efek-
tywnego prowadzenia przej´tych post´powaƒ przez
w∏aÊciwego okr´gowego inspektora pracy.

Art. 110. Kadencja Rady Ochrony Pracy, powo∏a-
nej w trybie okreÊlonym w ustawie, o której mowa
w art. 115, trwa do jej zakoƒczenia po dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 111. Rzeczoznawcy do spraw bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, którym uprawnienia nada∏ G∏ówny In-
spektor Pracy w trybie okreÊlonym w ustawie, o której
mowa w art. 115, zachowujà te uprawnienia po dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 112. Do egzekucji wszcz´tych na podstawie
ustawy, o której mowa w art. 94, przed dniem wejÊcia

w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

Art. 113. Do post´powaƒ dyscyplinarnych
wszcz´tych wobec pracowników Paƒstwowej Inspek-
cji Pracy przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy stosuje si´ przepisy dotychczasowe, jednak˝e na-
le˝y stosowaç nowe przepisy, je˝eli sà wzgl´dniejsze
dla sprawcy.

Art. 114. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8 ust. 4,
art. 8a ust. 5, art. 12 i art. 21f ustawy, o której mowa
w art. 115, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie
nowych przepisów wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 9 ust. 9, art. 16 i art. 32
niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres
6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 115. Traci moc ustawa z dnia 6 marca 1981 r.
o Paƒstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124,
poz. 1362, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652
i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 64, poz. 564, Nr 110, poz. 926 i Nr 167, poz. 1399).

Art. 116. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2007 r., z wyjàtkiem art. 108, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 czerwca 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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USTAWA

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

o zarzàdzaniu kryzysowym1)

Art. 1. Ustawa okreÊla organy w∏aÊciwe w spra-
wach zarzàdzania kryzysowego oraz ich zadania i za-
sady dzia∏ania w tej dziedzinie, a tak˝e zasady finanso-
wania zadaƒ zarzàdzania kryzysowego. 

Art. 2. Zarzàdzanie kryzysowe to dzia∏alnoÊç orga-
nów administracji publicznej b´dàca elementem kie-
rowania bezpieczeƒstwem narodowym, która polega
na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowa-
niu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze za-
planowanych dzia∏aƒ, reagowaniu w przypadku wy-
stàpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu
infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego cha-
rakteru.

Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) sytuacji kryzysowej — nale˝y przez to rozumieç sy-
tuacj´ b´dàcà nast´pstwem zagro˝enia i prowa-
dzàcà w konsekwencji do zerwania lub znacznego
naruszenia wi´zów spo∏ecznych przy równoczes-
nym powa˝nym zak∏óceniu w funkcjonowaniu in-
stytucji publicznych, jednak w takim stopniu, ˝e
u˝yte Êrodki niezb´dne do zapewnienia lub przy-
wrócenia bezpieczeƒstwa nie uzasadniajà wpro-
wadzenia ˝adnego ze stanów nadzwyczajnych,
o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) infrastrukturze krytycznej — nale˝y przez to rozu-
mieç systemy oraz wchodzàce w ich sk∏ad powià-
zane ze sobà funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty
budowlane, urzàdzenia, instalacje, us∏ugi kluczo-
we dla bezpieczeƒstwa paƒstwa i jego obywateli
oraz s∏u˝àce zapewnieniu sprawnego funkcjono-
wania organów administracji publicznej, a tak˝e
instytucji i przedsi´biorców. Infrastruktura krytycz-
na obejmuje systemy:

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: dekret z dnia 23 kwietnia

1953 r. o Êwiadczeniach w celu zwalczania kl´sk ˝ywio∏o-
wych, ustaw´ z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe,
ustaw´ z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝a-
rowej, ustaw´ z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´ski ˝y-
wio∏owej, ustaw´ z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym
Ratownictwie Medycznym. 



a) zaopatrzenia w energi´ i paliwa,

b) ∏àcznoÊci i sieci teleinformatycznych,

c) finansowe,

d) zaopatrzenia w ˝ywnoÊç i wod´,

e) ochrony zdrowia,

f) transportowe i komunikacyjne,

g) ratownicze,

h) zapewniajàce ciàg∏oÊç dzia∏ania administracji
publicznej,

i) produkcji, sk∏adowania, przechowywania i sto-
sowania substancji chemicznych i promienio-
twórczych, w tym rurociàgi substancji niebez-
piecznych;

3) ochronie infrastruktury krytycznej — nale˝y przez
to rozumieç zespó∏ przedsi´wzi´ç organizacyjnych
realizowanych w celu zapewnienia funkcjonowa-
nia lub szybkiego odtworzenia infrastruktury kry-
tycznej na wypadek zagro˝eƒ, w tym awarii, ata-
ków oraz innych zdarzeƒ zak∏ócajàcych jej prawi-
d∏owe funkcjonowanie;

4) planowaniu cywilnym — nale˝y przez to rozumieç:

a) ca∏okszta∏t przedsi´wzi´ç organizacyjnych, pole-
gajàcych na opracowywaniu planów, w tym pla-
nów reagowania kryzysowego, i programów,
majàcych na celu optymalne wykorzystanie do-
st´pnych si∏ i Êrodków w sytuacjach kryzyso-
wych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych
i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytu-
acjom kryzysowym, przygotowania do przejmo-
wania nad nimi kontroli, reagowania w sytu-
acjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruk-
tury i przywracania jej pierwotnego charakteru,

b) planowanie w zakresie wspierania Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich u˝y-
cia oraz planowanie wykorzystania Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji za-
daƒ z zakresu zarzàdzania kryzysowego;

5) Narodowym Systemie Pogotowia Kryzysowego,
zwanym dalej „NSPK” — nale˝y przez to rozumieç
realizowane przez organy administracji rzàdowej
oraz Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zada-
nia i procedury majàce na celu zapobieganie sytu-
acjom kryzysowym, przygotowanie do przejmo-
wania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych
dzia∏aƒ oraz reagowanie w przypadku wystàpienia
sytuacji kryzysowych;

6) powiecie — nale˝y przez to rozumieç równie˝ mia-
sto na prawach powiatu.

Art. 4. 1. Zadania z zakresu planowania cywilnego
obejmujà:

1) gromadzenie i przetwarzanie informacji o mo˝li-
wych do u˝ycia si∏ach i Êrodkach w sytuacjach
kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych
i w czasie wojny;

2) opracowywanie procedur post´powania na wypa-
dek zagro˝eƒ;

3) przygotowywanie planów reagowania kryzysowe-
go.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, powinny
uwzgl´dniaç:

1) zapewnienie funkcjonowania administracji pub-
licznej;

2) zapewnienie funkcjonowania i mo˝liwoÊci odtwo-
rzenia infrastruktury lub przywrócenia jej pierwot-
nego charakteru;

3) racjonalne gospodarowanie si∏ami i Êrodkami
w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nad-
zwyczajnych i w czasie wojny;

4) zapewnienie ludziom warunków przetrwania w sy-
tuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwy-
czajnych i w czasie wojny.

Art. 5. 1. Na poziomie krajowym, wojewódzkim,
powiatowym i gminnym tworzy si´ plany reagowania
kryzysowego.

2. W sk∏ad planów reagowania kryzysowego,
o których mowa w ust. 1, wchodzà nast´pujàce ele-
menty:

1) plan g∏ówny zawierajàcy:

a) charakterystyk´ zagro˝eƒ oraz ocen´ ryzyka ich
wystàpienia, w tym mapy ryzyka i zagro˝enia
powodziowego,

b) charakterystyk´ si∏ i Êrodków, w tym stan re-
zerw paƒstwowych, oraz ocen´ mo˝liwoÊci ich
wykorzystania,

c) analiz´ funkcjonowania administracji publicz-
nej, jej skutecznoÊci i mo˝liwoÊci wykorzystania
w sytuacjach kryzysowych,

d) przewidywane warianty dzia∏aƒ w sytuacjach
kryzysowych,

e) wskazanie trybu aktualizacji planu oraz po-
szczególnych za∏àczników funkcjonalnych;

2) procedury reagowania kryzysowego okreÊlajàce
zespó∏ przedsi´wzi´ç na wypadek sytuacji kryzy-
sowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w cza-
sie wojny, a w tym:

a) zadania w zakresie monitorowania zagro˝eƒ,

b) bilans i tryb uruchamiania si∏ i Êrodków nie-
zb´dnych do usuwania skutków zagro˝eƒ,

c) uruchamianie dzia∏aƒ przewidzianych w planie
reagowania kryzysowego oraz zasady wspó∏-
dzia∏ania, a tak˝e sposoby ograniczania rozmia-
rów strat i usuwania skutków zagro˝eƒ;

3) za∏àczniki funkcjonalne planu g∏ównego okreÊlajàce:

a) standardowe procedury operacyjne, opisujàce
sposoby dzia∏ania podmiotów realizujàcych za-
dania z zakresu zarzàdzania kryzysowego,
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b) organizacj´ ∏àcznoÊci mi´dzy podmiotami,
o których mowa w lit. a,

c) organizacj´ systemu monitorowania zagro˝eƒ,
ostrzegania i alarmowania,

d) zasady informowania ludnoÊci o zagro˝eniach
i sposobach post´powania na wypadek zagro-
˝eƒ,

e) organizacj´ ewakuacji z obszarów zagro˝onych,

f) organizacj´ opieki spo∏ecznej i medycznej,
z uwzgl´dnieniem planów zabezpieczenia ra-
townictwa medycznego,

g) organizacj´ ochrony przed zagro˝eniami radia-
cyjnymi, biologicznymi i chemicznymi,

h) wykaz zawartych umów i porozumieƒ zwiàza-
nych z realizacjà zadaƒ zawartych w planie re-
agowania kryzysowego,

i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania
szkód.

3. Za∏àczniki funkcjonalne planu g∏ównego okreÊ-
lajàce organizacj´ ochrony przed zagro˝eniami radia-
cyjnymi zawierajà tylko plany reagowania kryzysowe-
go, które sà tworzone na poziomie krajowym i woje-
wódzkim.

4. Plany reagowania kryzysowego, o których mo-
wa w ust. 1, sà aktualizowane nie rzadziej ni˝ co dwa
lata.

Art. 6. 1. Zadania z zakresu ochrony infrastruktury
krytycznej obejmujà:

1) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczà-
cych infrastruktury krytycznej;

2) przygotowywanie i aktualizacj´ planów ochrony
infrastruktury krytycznej;

3) opracowywanie i wdra˝anie procedur na wypadek
wystàpienia zagro˝eƒ infrastruktury krytycznej;

4) zapewnienie mo˝liwoÊci odtworzenia infrastruktu-
ry krytycznej; 

5) wspó∏prac´ mi´dzy administracjà publicznà a w∏a-
Êcicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zale˝-
nymi obiektów, instalacji lub urzàdzeƒ infrastruk-
tury krytycznej w zakresie jej ochrony. 

2. Plany ochrony infrastruktury krytycznej tworzy
si´ na poziomie krajowym i wojewódzkim. 

3. W sk∏ad planów ochrony infrastruktury krytycz-
nej wchodzà nast´pujàce elementy:

1) wykaz obiektów i systemów infrastruktury krytycz-
nej;

2) charakterystyka zagro˝eƒ dla infrastruktury kry-
tycznej oraz ocena ryzyka ich wystàpienia;

3) charakterystyka zasobów mo˝liwych do wykorzy-
stania w celu ochrony infrastruktury krytycznej; 

4) warianty dzia∏ania w sytuacji zagro˝eƒ lub zak∏óce-
nia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;

5) warianty odtwarzania infrastruktury krytycznej; 

6) zasady wspó∏pracy administracji publicznej z w∏a-
Êcicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zale˝-
nymi obiektów, instalacji lub urzàdzeƒ infrastruk-
tury krytycznej w zakresie jej ochrony, w tym zasa-
dy przekazywania informacji;

7) wskazanie terminów i trybu aktualizacji planu.

4. Plany ochrony infrastruktury krytycznej, o któ-
rych mowa w ust. 2, sà aktualizowane nie rzadziej ni˝
co dwa lata.

5. W∏aÊciciele oraz posiadacze samoistni i zale˝ni
obiektów, instalacji lub urzàdzeƒ infrastruktury kry-
tycznej, obowiàzani do jej ochrony, zgodnie z odr´b-
nymi przepisami, majà obowiàzek przygotowywaç
i wdra˝aç stosownie do zaistnia∏ego zagro˝enia, w∏as-
ne plany ochrony infrastruktury krytycznej oraz utrzy-
mywaç w∏asne systemy rezerwowe zapewniajàce bez-
pieczeƒstwo i podtrzymujàce funkcjonowanie tej in-
frastruktury, do czasu jej pe∏nego odtworzenia, a tak˝e
wyznaczyç osoby odpowiedzialne za utrzymywanie
kontaktów z administracjà publicznà w zakresie ochro-
ny infrastruktury krytycznej.

6. Plany, o których mowa w ust. 5, sà udost´pnia-
ne na pisemny wniosek organu, do zadaƒ którego na-
le˝y ochrona infrastruktury krytycznej, w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 14 dni.

7. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób tworzenia i aktualizacji oraz struktur´ pla-
nów, o których mowa w ust. 5, uwzgl´dniajàc potrze-
b´ zapewnienia ciàg∏oÊci funkcjonowania infrastruktu-
ry krytycznej.

Art. 7. 1. Rada Ministrów sprawuje zarzàdzanie
kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki zarzàdza-
nie kryzysowe sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych, zawiadamiajàc niezw∏ocznie o swoich
dzia∏aniach Prezesa Rady Ministrów.

3. Decyzje podj´te przez ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych podlegajà rozpatrzeniu na naj-
bli˝szym posiedzeniu Rady Ministrów. 

4. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarzàdzenia
niepodlegajàcego og∏oszeniu, okreÊla wykaz zadaƒ
i procedur NSPK, w tym sposoby i tryb ich uruchamia-
nia, zwany dalej „wykazem przedsi´wzi´ç NSPK”.

Art. 8. 1. Przy Radzie Ministrów tworzy si´ Rzà-
dowy Zespó∏ Zarzàdzania Kryzysowego, zwany dalej
„Zespo∏em”, jako organ opiniodawczo-doradczy w∏aÊ-
ciwy w sprawach inicjowania i koordynowania dzia-
∏aƒ podejmowanych w zakresie zarzàdzania kryzyso-
wego.
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2. W sk∏ad Zespo∏u wchodzà:

1) Prezes Rady Ministrów — przewodniczàcy;

2) Minister Obrony Narodowej i minister w∏aÊciwy
do spraw wewn´trznych — zast´pcy przewodni-
czàcego;

3) Minister Spraw Zagranicznych;

4) Minister Koordynator S∏u˝b Specjalnych — je˝eli
zosta∏ powo∏any.

3. W posiedzeniach Zespo∏u, na prawach cz∏onka,
biorà udzia∏ wyznaczone przez przewodniczàcego,
w zale˝noÊci od potrzeb, nast´pujàce organy admini-
stracji rzàdowej:

1) ministrowie kierujàcy dzia∏ami administracji rzà-
dowej:

a) administracja publiczna,

b) budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa,

c) finanse publiczne,

d) gospodarka,

e) gospodarka morska,

f) gospodarka wodna,

g) instytucje finansowe,

h) informatyzacja,

i) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

j) ∏àcznoÊç, 

k) oÊwiata i wychowanie,

l) rolnictwo,

m) sprawiedliwoÊç,

n) Êrodowisko,

o) transport,

p) zdrowie,

r) praca i zabezpieczenie spo∏eczne;

2) G∏ówny Geodeta Kraju;

3) G∏ówny Inspektor Sanitarny;

4) G∏ówny Lekarz Weterynarii;

5) Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

6) Komendant G∏ówny Policji;

7) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej;

8) Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki;

9) Prezes Urz´du Lotnictwa Cywilnego;

10) Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego;

11) Szef Agencji Wywiadu;

12) Szef Obrony Cywilnej Kraju;

13) Szef S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego;

14) Szef S∏u˝by Wywiadu Wojskowego.

4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e skie-
rowaç do prac Zespo∏u, na prawach cz∏onka, Szefa
Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego lub innego przed-
stawiciela.

5. Przewodniczàcy mo˝e zapraszaç do udzia∏u
w posiedzeniach Zespo∏u, na prawach cz∏onka, inne
osoby.

6. W przypadku nieobecnoÊci przewodniczàcego,
pracami Zespo∏u kieruje wyznaczony przez niego za-
st´pca albo cz∏onek Zespo∏u, w którego w∏aÊciwoÊci
— wynikajàcej z kierowania danym dzia∏em admini-
stracji rzàdowej — pozostaje rodzaj zaistnia∏ej sytuacji
kryzysowej.

7. Cz∏onkowie Zespo∏u mogà wyznaczaç do udzia-
∏u w jego pracach swoich przedstawicieli:

1) Prezes Rady Ministrów — wiceprezesa Rady Mini-
strów;

2) ministrowie — sekretarza lub podsekretarza stanu;

3) organy, o których mowa w ust. 3 pkt 2—14 — swo-
jego zast´pc´.

8. Sekretarzem Zespo∏u jest dyrektor Rzàdowego
Centrum Bezpieczeƒstwa, o którym mowa w art. 10.

Art. 9. 1. Do zadaƒ Zespo∏u nale˝y: 

1) przygotowywanie propozycji u˝ycia si∏ i Êrodków
niezb´dnych do opanowania sytuacji kryzyso-
wych; 

2) doradzanie w zakresie koordynacji dzia∏aƒ orga-
nów administracji rzàdowej, instytucji paƒstwo-
wych i s∏u˝b w sytuacjach kryzysowych; 

3) opiniowanie sprawozdaƒ koƒcowych z dzia∏aƒ po-
dejmowanych w zwiàzku z zarzàdzaniem kryzyso-
wym; 

4) opiniowanie potrzeb w zakresie odtwarzania infra-
struktury lub przywrócenia jej pierwotnego cha-
rakteru;

5) opiniowanie i przedk∏adanie do zatwierdzenia Ra-
dzie Ministrów krajowego planu reagowania kry-
zysowego;

6) opiniowanie i przedk∏adanie do zatwierdzenia Ra-
dzie Ministrów krajowego i wojewódzkich planów
ochrony infrastruktury krytycznej;

7) opiniowanie projektów zarzàdzeƒ Prezesa Rady
Ministrów dotyczàcych wykazu przedsi´wzi´ç
NSPK;

8) opiniowanie projektów decyzji Rady Ministrów do-
tyczàcych wprowadzania przedsi´wzi´ç z wykazu
przedsi´wzi´ç NSPK;

9) organizowanie wspó∏dzia∏ania ze zwiàzkami
ochotniczych stra˝y po˝arnych w sytuacjach kry-
zysowych.
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2. Zespó∏ realizuje, do czasu wprowadzenia stanu
wojennego i uruchomienia systemu kierowania obro-
nà paƒstwa, zadania wynikajàce z Planu Reagowania
Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, b´dàcego doku-
mentem wykonawczym do Polityczno-Strategicznej
Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, o któ-
rej mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.2)). 

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, organizacj´ i tryb pracy Zespo∏u, z uwzgl´dnie-
niem rozwiàzaƒ pozwalajàcych na niezw∏oczne zebranie
si´ Zespo∏u i zapewnienie uzyskania pe∏nej informacji
o zdarzeniach b´dàcych przedmiotem posiedzenia.

Art. 10. 1. Tworzy si´ Rzàdowe Centrum Bezpie-
czeƒstwa, zwane dalej „Centrum”, b´dàce paƒstwowà
jednostkà bud˝etowà podleg∏à Prezesowi Rady Mini-
strów. 

2. Centrum kieruje dyrektor powo∏ywany i odwo∏y-
wany przez Prezesa Rady Ministrów. 

3. Zast´pców dyrektora Centrum powo∏uje i od-
wo∏uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek dyrektora
Centrum. 

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, organizacj´ i tryb dzia∏ania Centrum,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ ciàg∏oÊci funkcjonowania
Centrum.

Art. 11. 1. Centrum zapewnia obs∏ug´ Rady Mini-
strów, Prezesa Rady Ministrów i Zespo∏u w sprawach
zarzàdzania kryzysowego.

2. Do zadaƒ Centrum nale˝y: 

1) planowanie cywilne, w tym:

a) przedstawianie szczegó∏owych sposobów i Êrod-
ków reagowania na zagro˝enia oraz ogranicza-
nia ich skutków,

b) opracowywanie i aktualizowanie krajowego
planu reagowania kryzysowego,

c) analiza i ocena mo˝liwoÊci wystàpienia zagro-
˝eƒ lub ich rozwoju,

d) gromadzenie informacji o zagro˝eniach i anali-
za zebranych materia∏ów,

e) wypracowywanie wniosków i propozycji zapo-
biegania i przeciwdzia∏ania zagro˝eniom,

f) planowanie wykorzystania Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej do wykonywania zadaƒ,
o których mowa w art. 25 ust. 3,

g) planowanie wsparcia przez organy administra-
cji publicznej realizacji zadaƒ Si∏ Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) monitorowanie potencjalnych zagro˝eƒ;

3) przygotowanie uruchamiania, w przypadku zaist-
nienia zagro˝eƒ, procedur zwiàzanych z zarzàdza-
niem kryzysowym;

4) przygotowywanie projektów opinii i stanowisk
Zespo∏u;

5) przygotowywanie i obs∏uga techniczno-organiza-
cyjna prac Zespo∏u;

6) wspó∏praca z komórkami i jednostkami organiza-
cyjnymi Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckie-
go i Unii Europejskiej oraz innych organizacji mi´-
dzynarodowych;

7) organizowanie i prowadzenie szkoleƒ i çwiczeƒ
z zakresu zarzàdzania kryzysowego oraz udzia∏
w çwiczeniach krajowych i mi´dzynarodowych;

8) zapewnienie obiegu informacji mi´dzy krajowymi
i zagranicznymi organami i strukturami zarzàdza-
nia kryzysowego; 

9) realizacja zadaƒ sta∏ego dy˝uru w ramach gotowo-
Êci obronnej paƒstwa;

10) realizacja zadaƒ z zakresu przeciwdzia∏ania, zapo-
biegania i likwidacji skutków zdarzeƒ o charakte-
rze terrorystycznym;

11) realizacja zadaƒ planistycznych i programowych
z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym
opracowywanie i aktualizacja krajowego planu
ochrony infrastruktury krytycznej oraz przedk∏ada-
nie Zespo∏owi wojewódzkich planów ochrony in-
frastruktury krytycznej, a tak˝e wspó∏praca, jako
krajowy punkt kontaktowy, z instytucjami Unii
Europejskiej i krajami cz∏onkowskimi w zakresie
ochrony infrastruktury krytycznej;

12) przygotowywanie projektów decyzji Rady Mini-
strów dotyczàcych wprowadzenia przedsi´wzi´ç
z wykazu przedsi´wzi´ç NSPK;

13) przygotowywanie projektów zarzàdzeƒ Prezesa
Rady Ministrów dotyczàcych wykazu przedsi´-
wzi´ç NSPK.

3. Rada Ministrów lub Prezes Rady Ministrów mo-
gà zleciç Centrum dodatkowe zadania zwiàzane z za-
rzàdzaniem kryzysowym.

Art. 12. 1. Ministrowie kierujàcy dzia∏ami admini-
stracji rzàdowej oraz kierownicy urz´dów centralnych
realizujà, zgodnie z zakresem swojej w∏aÊciwoÊci, za-
dania dotyczàce zarzàdzania kryzysowego. 

2. Ministrowie i kierownicy, o których mowa
w ust. 1, tworzà w swoich urz´dach zespo∏y zarzàdza-
nia kryzysowego, do zadaƒ których nale˝y: 

1) realizacja zadaƒ z zakresu planowania cywilnego:

a) analiza i ocena mo˝liwoÊci wystàpienia zagro-
˝eƒ lub ich rozwoju,
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b) wypracowywanie wniosków i propozycji doty-
czàcych zapobiegania i przeciwdzia∏ania zagro-
˝eniom,

c) przedstawianie szczegó∏owych sposobów i Êrod-
ków reagowania na zagro˝enie oraz ogranicza-
nia ich skutków;

2) realizacja zadaƒ sta∏ego dy˝uru w ramach gotowo-
Êci obronnej paƒstwa;

3) wykonywanie zadaƒ z wykazu przedsi´wzi´ç
NSPK;

4) realizacja zadaƒ z zakresu ochrony infrastruktury
krytycznej.

3. W sk∏ad zespo∏ów, o których mowa w ust. 2,
wchodzà kierownicy w∏aÊciwych komórek organiza-
cyjnych ministerstwa lub urz´du, a tak˝e inne osoby
wskazane przez ministrów lub kierowników urz´dów
centralnych. 

4. Ministrowie i kierownicy, o których mowa
w ust. 1, okreÊlajà, w drodze zarzàdzenia, organizacj´,
sk∏ad oraz miejsce i tryb pracy zespo∏ów zarzàdzania
kryzysowego.

Art. 13. 1. Ministrowie i centralne organy admini-
stracji rzàdowej, do których zakresu dzia∏ania nale˝à
sprawy zwiàzane z zapewnieniem bezpieczeƒstwa ze-
wn´trznego, wewn´trznego, w tym ochrony ludnoÊci,
lub gospodarczych podstaw bezpieczeƒstwa paƒstwa,
w urz´dach zapewniajàcych ich obs∏ug´, tworzà cen-
tra zarzàdzania kryzysowego.

2. Do zadaƒ centrów, o których mowa w ust. 1, na-
le˝y:

1) pe∏nienie ca∏odobowego dy˝uru w celu zapewnie-
nia przep∏ywu informacji na potrzeby zarzàdzania
kryzysowego;

2) wspó∏dzia∏anie z centrami zarzàdzania kryzysowe-
go organów administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykry-
wania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludnoÊci; 

4) wspó∏praca z podmiotami realizujàcymi monito-
ring Êrodowiska; 

5) wspó∏dzia∏anie z podmiotami prowadzàcymi akcje
ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6) dokumentowanie dzia∏aƒ podejmowanych przez
centrum;

7) realizacja zadaƒ sta∏ego dy˝uru na potrzeby pod-
wy˝szania gotowoÊci obronnej paƒstwa;

8) wspó∏dzia∏anie na wszystkich szczeblach admini-
stracji rzàdowej w zakresie informowania i przeka-
zywania poleceƒ do wykonania w systemie ca∏o-
dobowym dla jednostek ochrony zdrowia w przy-
padkach awaryjnych, losowych, jak równie˝ zabu-
rzeƒ funkcjonowania systemu.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okreÊ-
li organy administracji rzàdowej, które utworzà centra
zarzàdzania kryzysowego, oraz sposób ich funkcjono-
wania, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci warunki tech-
niczne i standardy ich wyposa˝enia oraz procedury
wspó∏pracy z Rzàdowym Centrum Bezpieczeƒstwa
i innymi organami administracji publicznej.

Art. 14. 1. Organem w∏aÊciwym w sprawach zarzà-
dzania kryzysowego na terenie województwa jest wo-
jewoda. 

2. Do zadaƒ wojewody w sprawach zarzàdzania
kryzysowego nale˝y: 

1) kierowanie dzia∏aniami zwiàzanymi z monitorowa-
niem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem
skutków zagro˝eƒ na terenie województwa; 

2) realizacja zadaƒ z zakresu planowania cywilnego,
w tym:

a) wydawanie starostom zaleceƒ do powiatowych
planów reagowania kryzysowego,

b) zatwierdzanie powiatowych planów reagowa-
nia kryzysowego,

c) przygotowywanie i przedk∏adanie do zatwier-
dzenia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych wojewódzkiego planu reagowania
kryzysowego,

d) realizacja wytycznych do wojewódzkich planów
reagowania kryzysowego;

3) zarzàdzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleƒ,
çwiczeƒ i treningów z zakresu reagowania na po-
tencjalne zagro˝enia; 

4) wnioskowanie o u˝ycie pododdzia∏ów lub oddzia-
∏ów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wy-
konywania zadaƒ, o których mowa w art. 25 ust. 3;

5) wykonywanie przedsi´wzi´ç wynikajàcych z doku-
mentów planistycznych wykonywanych w ramach
planowania operacyjnego realizowanego w woje-
wództwie;

6) zapobieganie, przeciwdzia∏anie i usuwanie skut-
ków zdarzeƒ o charakterze terrorystycznym;

7) realizacja zadaƒ z zakresu ochrony infrastruktury
krytycznej, w tym przygotowywanie i przedk∏ada-
nie Centrum wojewódzkiego planu ochrony infra-
struktury krytycznej;

8) wykonywanie zadaƒ z wykazu przedsi´wzi´ç
NSPK.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych wy-
daje wojewodom wytyczne do wojewódzkich planów
reagowania kryzysowego.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych za-
twierdza wojewódzkie plany reagowania kryzysowego
i ich aktualizacje.
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5. Zadania, o których mowa w ust. 2, wojewoda
wykonuje przy pomocy urz´du wojewódzkiego oraz
zespolonych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y.

6. Do zadaƒ komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach zarzàdzania kryzysowego w urz´dzie wo-
jewódzkim nale˝y w szczególnoÊci: 

1) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena za-
gro˝eƒ wyst´pujàcych na obszarze województwa;

2) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie
rozwoju zagro˝eƒ na obszarze województwa; 

3) dostarczanie niezb´dnych informacji dotyczàcych
aktualnego stanu bezpieczeƒstwa dla wojewódz-
kiego zespo∏u zarzàdzania kryzysowego, zespo∏u
zarzàdzania kryzysowego dzia∏ajàcego w urz´dzie
obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych oraz Centrum; 

4) wspó∏praca z powiatowymi zespo∏ami zarzàdzania
kryzysowego; 

5) zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiego ze-
spo∏u zarzàdzania kryzysowego, w tym dokumen-
towanie jego prac; 

6) realizacja zadaƒ sta∏ego dy˝uru w ramach gotowo-
Êci obronnej paƒstwa;

7) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego pla-
nu reagowania kryzysowego;

8) przygotowywanie, w oparciu o analiz´ zagro˝eƒ
w poszczególnych powiatach, wytycznych woje-
wody do powiatowych planów reagowania kryzy-
sowego;

9) opiniowanie oraz przedk∏adanie do zatwierdzenia
wojewodzie powiatowych planów reagowania
kryzysowego;

10) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego pla-
nu ochrony infrastruktury krytycznej;

11) planowanie wsparcia innych organów w∏aÊciwych
w sprawach zarzàdzania kryzysowego;

12) planowanie u˝ycia pododdzia∏ów lub oddzia∏ów
Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wyko-
nywania zadaƒ, o których mowa w art. 25 ust. 3;

13) planowanie wsparcia przez organy administracji
publicznej realizacji zadaƒ Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

7. Organem pomocniczym wojewody w zapewnie-
niu wykonywania zadaƒ zarzàdzania kryzysowego jest
wojewódzki zespó∏ zarzàdzania kryzysowego, powo∏y-
wany przez wojewod´, który okreÊla jego sk∏ad, orga-
nizacj´, siedzib´ oraz tryb pracy, zwany dalej „zespo-
∏em wojewódzkim”. 

8. Do zadaƒ zespo∏u wojewódzkiego nale˝y
w szczególnoÊci: 

1) ocena wyst´pujàcych i potencjalnych zagro˝eƒ
mogàcych mieç wp∏yw na bezpieczeƒstwo pub-
liczne i prognozowanie tych zagro˝eƒ; 

2) przygotowywanie propozycji dzia∏aƒ i przedsta-
wianie wojewodzie wniosków dotyczàcych wyko-
nania, zmiany lub zaniechania dzia∏aƒ uj´tych
w wojewódzkim planie reagowania kryzysowego;

3) przekazywanie do wiadomoÊci publicznej informa-
cji zwiàzanych z zagro˝eniami;

4) opiniowanie wojewódzkiego planu reagowania
kryzysowego;

5) opiniowanie wojewódzkiego planu ochrony infra-
struktury krytycznej.

9. W sk∏ad zespo∏u wojewódzkiego wchodzà woje-
woda jako przewodniczàcy, kierownik komórki organi-
zacyjnej w∏aÊciwej w sprawach zarzàdzania kryzyso-
wego w urz´dzie wojewódzkim jako zast´pca prze-
wodniczàcego, a tak˝e inne osoby wskazane przez
przewodniczàcego w zale˝noÊci od potrzeb spoÊród:

1) kierowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y
wojewódzkich;

2) osób zatrudnionych w urz´dzie wojewódzkim lub
w jednostkach organizacyjnych s∏u˝b, inspekcji
i stra˝y wojewódzkich;

3) osób zatrudnionych w regionalnych zarzàdach gos-
podarki wodnej, wojewódzkich zarzàdach meliora-
cji i urzàdzeƒ wodnych oraz Instytucie Meteorolo-
gii i Gospodarki Wodnej.

10. Przewodniczàcy mo˝e postanowiç o w∏àczeniu
w sk∏ad zespo∏u wojewódzkiego Szefa Wojewódzkie-
go Sztabu Wojskowego lub jego przedstawiciela.

11. W sk∏ad zespo∏u wojewódzkiego mo˝e wcho-
dziç przedstawiciel samorzàdu województwa, wyzna-
czony przez marsza∏ka województwa.

12. W sk∏ad zespo∏u wojewódzkiego mogà wcho-
dziç inne osoby zaproszone przez przewodniczàcego. 

Art. 15. Marsza∏ek województwa uczestniczy w re-
alizacji zadaƒ z zakresu zarzàdzania kryzysowego i pla-
nowania cywilnego wynikajàcych z jego kompetencji.

Art. 16. 1. Tworzy si´ wojewódzkie centra zarzà-
dzania kryzysowego, których obs∏ug´ zapewniajà ko-
mórki organizacyjne w∏aÊciwe w sprawach zarzàdza-
nia kryzysowego w urz´dach wojewódzkich.

2. Do zadaƒ wojewódzkich centrów zarzàdzania
kryzysowego nale˝y:

1) pe∏nienie ca∏odobowego dy˝uru w celu zapewnie-
nia przep∏ywu informacji na potrzeby zarzàdzania
kryzysowego;

2) wspó∏dzia∏anie z centrami zarzàdzania kryzysowe-
go organów administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykry-
wania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludnoÊci; 

4) wspó∏praca z podmiotami realizujàcymi monito-
ring Êrodowiska; 
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5) wspó∏dzia∏anie z podmiotami prowadzàcymi akcje
ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6) dokumentowanie dzia∏aƒ podejmowanych przez
centrum;

7) realizacja zadaƒ sta∏ego dy˝uru na potrzeby pod-
wy˝szania gotowoÊci obronnej paƒstwa;

8) pe∏nienie ca∏odobowego dy˝uru lekarza koordy-
natora ratownictwa medycznego, o którym mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ustawy z dnia 8 wrzeÊ-
nia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycz-
nym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410).

Art. 17. 1. Organem w∏aÊciwym w sprawach zarzà-
dzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta
jako przewodniczàcy zarzàdu powiatu. 

2. Do zadaƒ starosty w sprawach zarzàdzania kry-
zysowego nale˝y:

1) kierowanie dzia∏aniami zwiàzanymi z monitorowa-
niem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem
skutków zagro˝eƒ na terenie powiatu; 

2) realizacja zadaƒ z zakresu planowania cywilnego,
w tym:

a) opracowywanie i przedk∏adanie wojewodzie do
zatwierdzenia powiatowego planu reagowania
kryzysowego,

b) realizacja zaleceƒ do powiatowych planów re-
agowania kryzysowego,

c) wydawanie organom gminy zaleceƒ do gmin-
nego planu reagowania kryzysowego,

d) zatwierdzanie gminnego planu reagowania kry-
zysowego;

3) zarzàdzanie, organizowanie i prowadzenie szko-
leƒ, çwiczeƒ i treningów z zakresu reagowania na
potencjalne zagro˝enia; 

4) wykonywanie przedsi´wzi´ç wynikajàcych z planu
operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast
na prawach powiatu;

5) przeciwdzia∏anie skutkom zdarzeƒ o charakterze
terrorystycznym;

6) realizacja zadaƒ z zakresu ochrony infrastruktury
krytycznej.

3. Zadania, o których mowa w ust. 2, starosta wy-
konuje przy pomocy komórki organizacyjnej staro-
stwa powiatowego w∏aÊciwej w sprawach zarzàdzania
kryzysowego.

4. Starosta wykonuje zadania zarzàdzania kryzyso-
wego przy pomocy powiatowego zespo∏u zarzàdzania
kryzysowego powo∏anego przez starost´, który okreÊ-
la jego sk∏ad, organizacj´, siedzib´ oraz tryb pracy,
zwanego dalej „zespo∏em powiatowym”. 

5. Zespó∏ powiatowy wykonuje na obszarze powia-
tu zadania przewidziane dla zespo∏u wojewódzkiego. 

6. W sk∏ad zespo∏u powiatowego, którego pracami
kieruje starosta, wchodzà osoby powo∏ane spoÊród: 

1) osób zatrudnionych w starostwie powiatowym,
powiatowych jednostkach organizacyjnych lub
jednostkach organizacyjnych stanowiàcych aparat
pomocniczy kierowników zespolonych s∏u˝b, in-
spekcji i stra˝y powiatowych;

2) przedstawicieli spo∏ecznych organizacji ratowni-
czych.

7. W sk∏ad zespo∏u powiatowego mogà wchodziç
inne osoby zaproszone przez starost´.

Art. 18. 1. Tworzy si´ powiatowe centra zarzàdza-
nia kryzysowego, których obs∏ug´ zapewniajà komór-
ki organizacyjne, o których mowa w art. 17 ust. 3.

2. Powiatowe centra zarzàdzania kryzysowego
wykonujà odpowiednio zadania, o których mowa
w art. 16 ust. 2.

Art. 19. 1. Organem w∏aÊciwym w sprawach zarzà-
dzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta. 

2. Do zadaƒ wójta, burmistrza, prezydenta miasta
w sprawach zarzàdzania kryzysowego nale˝y:

1) kierowanie dzia∏aniami zwiàzanymi z monitorowa-
niem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem
skutków zagro˝eƒ na terenie gminy; 

2) realizacja zadaƒ z zakresu planowania cywilnego,
w tym:

a) realizacja zaleceƒ do gminnego planu reagowa-
nia kryzysowego,

b) opracowywanie i przedk∏adanie staroÊcie do za-
twierdzenia gminnego planu reagowania kryzy-
sowego;

3) zarzàdzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleƒ,
çwiczeƒ i treningów z zakresu reagowania na po-
tencjalne zagro˝enia; 

4) wykonywanie przedsi´wzi´ç wynikajàcych z planu
operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o sta-
tusie miasta;

5) przeciwdzia∏anie skutkom zdarzeƒ o charakterze
terrorystycznym;

6) realizacja zadaƒ z zakresu ochrony infrastruktury
krytycznej.

3. Zadania, o których mowa w ust. 2, wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta wykonuje przy pomocy ko-
mórki organizacyjnej urz´du gminy (miasta) w∏aÊci-
wej w sprawach zarzàdzania kryzysowego.

4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, pre-
zydenta miasta w zapewnieniu wykonywania zadaƒ
zarzàdzania kryzysowego jest gminny zespó∏ zarzà-
dzania kryzysowego powo∏ywany przez wójta, burmi-
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strza, prezydenta miasta, który okreÊla jego sk∏ad, or-
ganizacj´, siedzib´ oraz tryb pracy, zwany dalej „ze-
spo∏em gminnym”. 

5. Zespó∏ gminny wykonuje na obszarze gminy za-
dania przewidziane dla zespo∏u wojewódzkiego. 

6. W sk∏ad zespo∏u gminnego, którego pracami
kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta, wchodzà
osoby powo∏ane spoÊród:

1) osób zatrudnionych w urz´dzie gminy, gminnych
jednostkach organizacyjnych lub jednostkach po-
mocniczych;

2) pracowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y,
skierowanych przez prze∏o˝onych do wykonywa-
nia zadaƒ w tym zespole na wniosek wójta, burmi-
strza, prezydenta miasta;

3) przedstawicieli spo∏ecznych organizacji ratowni-
czych.

7. W sk∏ad zespo∏u gminnego mogà wchodziç inne
osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta
miasta.

Art. 20. 1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta za-
pewnia na obszarze gminy (miasta) realizacj´ nast´-
pujàcych zadaƒ:

1) pe∏nienie ca∏odobowego dy˝uru w celu zapewnie-
nia przep∏ywu informacji na potrzeby zarzàdzania
kryzysowego;

2) wspó∏dzia∏anie z centrami zarzàdzania kryzysowe-
go organów administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykry-
wania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludnoÊci;

4) wspó∏prac´ z podmiotami realizujàcymi monito-
ring Êrodowiska;

5) wspó∏dzia∏anie z podmiotami prowadzàcymi akcje
ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6) realizacj´ zadaƒ sta∏ego dy˝uru na potrzeby pod-
wy˝szania gotowoÊci obronnej paƒstwa.

2. W celu realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, wójt, burmistrz, prezydent miasta mo˝e two-
rzyç gminne (miejskie) centra zarzàdzania kryzysowe-
go.

Art. 21. Obowiàzek podj´cia dzia∏aƒ w zakresie za-
rzàdzania kryzysowego spoczywa na tym organie w∏a-
Êciwym w sprawach zarzàdzania kryzysowego, który
pierwszy otrzyma∏ informacj´ o wystàpieniu zagro˝e-
nia. Organ ten niezw∏ocznie informuje o zaistnia∏ym
zdarzeniu organy odpowiednio wy˝szego i ni˝szego
szczebla, przedstawiajàc jednoczeÊnie swojà ocen´
sytuacji oraz informacj´ o zamierzonych dzia∏aniach. 

Art. 22. Ministrowie kierujàcy dzia∏ami administra-
cji rzàdowej, kierownicy urz´dów centralnych, woje-
wodowie, starostowie i wójtowie, burmistrzowie, pre-
zydenci miast mogà powo∏ywaç ekspertów do udzia∏u
w pracach zespo∏ów, o których mowa w art. 12 ust. 2,
art. 14 ust. 7, art. 17 ust. 4 i art. 19 ust. 4.

Art. 23. Prezes Rady Ministrów z w∏asnej inicjaty-
wy, na wniosek w∏aÊciwego ministra, kierownika urz´-
du centralnego lub wojewody, mo˝e wprowadziç na
ca∏ym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jego
cz´Êci, w drodze zarzàdzenia, nast´pujàcy stopieƒ
alarmowy: 

1) pierwszy stopieƒ alarmowy — w przypadku uzy-
skania informacji o mo˝liwoÊci wystàpienia zda-
rzenia o charakterze terrorystycznym lub innego
zdarzenia, których rodzaj i zakres jest trudny do
przewidzenia; 

2) drugi stopieƒ alarmowy — w przypadku uzyskania
informacji o mo˝liwoÊci wystàpienia zdarzenia
o charakterze terrorystycznym lub innego zdarze-
nia, powodujàcych zagro˝enie bezpieczeƒstwa
Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) trzeci stopieƒ alarmowy — w przypadku uzyskania
informacji o osobach lub organizacjach przygoto-
wujàcych dzia∏ania terrorystyczne godzàce w bez-
pieczeƒstwo Rzeczypospolitej Polskiej lub wystà-
pienia aktów terroru godzàcych w bezpieczeƒstwo
innych paƒstw albo w przypadku uzyskania infor-
macji o mo˝liwoÊci wystàpienia innego zdarzenia
godzàcego w bezpieczeƒstwo Rzeczypospolitej
Polskiej lub innych paƒstw; 

4) czwarty stopieƒ alarmowy — w przypadku wystà-
pienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym
lub innego zdarzenia, powodujàcych zagro˝enie
bezpieczeƒstwa Rzeczypospolitej Polskiej lub in-
nych paƒstw.

Art. 24. 1. Wy˝szy stopieƒ alarmowy mo˝e byç
wprowadzony z pomini´ciem ni˝szych stopni. 

2. Zadania realizowane w poszczególnych stop-
niach alarmowych ujmuje si´ w Planie Reagowania
Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa
w art. 9 ust. 2, i realizuje zgodnie z procedurami uj´ty-
mi w tym Planie. 

3. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarzàdzenia,
odwo∏uje albo zmienia stopieƒ alarmowy. 

Art. 25. 1. Je˝eli w sytuacji kryzysowej u˝ycie in-
nych si∏ i Êrodków jest niemo˝liwe lub mo˝e okazaç
si´ niewystarczajàce, o ile inne przepisy nie stanowià
inaczej, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wo-
jewody, mo˝e przekazaç do jego dyspozycji podod-
dzia∏y lub oddzia∏y Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zwane dalej „oddzia∏ami Si∏ Zbrojnych”, wraz ze
skierowaniem ich do wykonywania zadaƒ z zakresu
zarzàdzania kryzysowego.
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2. W realizacji zadaƒ z zakresu zarzàdzania kryzyso-
wego mogà uczestniczyç oddzia∏y Si∏ Zbrojnych, sto-
sownie do ich przygotowania specjalistycznego, zgod-
nie z wojewódzkim planem reagowania kryzysowego.

3. Do zadaƒ, o których mowa w ust. 2, nale˝y:

1) wspó∏udzia∏ w monitorowaniu zagro˝eƒ;

2) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z ocenà skutków
zjawisk zaistnia∏ych na obszarze wyst´powania za-
gro˝eƒ;

3) wykonywanie zadaƒ poszukiwawczo-ratowniczych;

4) ewakuowanie poszkodowanej ludnoÊci i mienia;

5) wykonywanie zadaƒ majàcych na celu przygoto-
wanie warunków do czasowego przebywania
ewakuowanej ludnoÊci w wyznaczonych miej-
scach;

6) wspó∏udzia∏ w ochronie mienia pozostawionego
na obszarze wyst´powania zagro˝eƒ;

7) izolowanie obszaru wyst´powania zagro˝eƒ lub
miejsca prowadzenia akcji ratowniczej;

8) wykonywanie prac zabezpieczajàcych, ratowni-
czych i ewakuacyjnych przy zagro˝onych obiek-
tach budowlanych i zabytkach;

9) prowadzenie prac wymagajàcych u˝ycia specjali-
stycznego sprz´tu technicznego lub materia∏ów
wybuchowych b´dàcych w zasobach Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej;

10) usuwanie materia∏ów niebezpiecznych i ich
unieszkodliwianie, z wykorzystaniem si∏ i Êrodków
b´dàcych na wyposa˝eniu Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

11) likwidowanie ska˝eƒ chemicznych oraz ska˝eƒ
i zaka˝eƒ biologicznych;

12) usuwanie ska˝eƒ promieniotwórczych;

13) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z naprawà i odbu-
dowà infrastruktury technicznej;

14) wspó∏udzia∏ w zapewnieniu przejezdnoÊci szlaków
komunikacyjnych;

15) udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie za-
daƒ sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicz-
nych;

16) wykonywanie zadaƒ uj´tych w wojewódzkim pla-
nie reagowania kryzysowego.

4. Plan, o którym mowa w ust. 2, podlega uzgod-
nieniu z w∏aÊciwymi organami wskazanymi przez
Ministra Obrony Narodowej.

5. Oddzia∏y Si∏ Zbrojnych mogà byç przekazane do
dyspozycji wojewody w sk∏adzie etatowym albo jako
tworzone doraênie zgrupowania zadaniowe.

6. Koordynowanie udzia∏u oddzia∏ów Si∏ Zbroj-
nych w realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 3,
w zale˝noÊci od obszaru wyst´powania zagro˝eƒ,
zapewniajà odpowiednio organy, o których mowa
w art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i art. 19 ust. 1. Obejmuje
ono przedsi´wzi´cia majàce na celu sprawne w∏àcze-
nie oddzia∏ów Si∏ Zbrojnych do realizacji zadaƒ,
z uwzgl´dnieniem czasu i miejsca ich u˝ycia oraz spo-
sobu wspó∏dzia∏ania z innymi podmiotami.

7. Zadania dla oddzia∏ów Si∏ Zbrojnych organy,
o których mowa w art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i art. 19
ust. 1, przekazujà wy∏àcznie ich dowódcom.

8. Dowodzenie oddzia∏ami Si∏ Zbrojnych odbywa
si´ na zasadach okreÊlonych w regulaminach wojsko-
wych i wed∏ug procedur obowiàzujàcych w Si∏ach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

9. U˝ycie oddzia∏ów Si∏ Zbrojnych w sytuacji kryzy-
sowej nie mo˝e zagroziç ich zdolnoÊci do realizacji za-
daƒ wynikajàcych z Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej i ratyfikowanych umów mi´dzynarodowych.

Art. 26. 1. Finansowanie wykonywania zadaƒ w∏as-
nych z zakresu zarzàdzania kryzysowego na poziomie
gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje si´
w ramach bud˝etów odpowiednio gmin, powiatów
i samorzàdów województw. 

2. Finansowanie wykonywania zadaƒ z zakresu za-
rzàdzania kryzysowego na poziomie krajowym planu-
je si´ w ramach bud˝etu paƒstwa w cz´Êciach, który-
mi dysponujà wojewodowie, minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych i inni ministrowie kierujàcy dzia-
∏ami administracji rzàdowej oraz centralne organy ad-
ministracji rzàdowej.

3. Na finansowanie zadaƒ zleconych z zakresu ad-
ministracji rzàdowej, o których mowa w ust. 2, jed-
nostki samorzàdu terytorialnego otrzymujà z bud˝etu
paƒstwa dotacje celowe w wysokoÊci zapewniajàcej
realizacj´ tych zadaƒ.

4. W bud˝ecie jednostki samorzàdu terytorialnego
tworzy si´ rezerw´ celowà na realizacj´ zadaƒ w∏as-
nych z zakresu zarzàdzania kryzysowego w wysokoÊci
do 1 % bie˝àcych wydatków bud˝etu jednostki samo-
rzàdu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwe-
stycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz
wydatki na obs∏ug´ d∏ugu.
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5. Na dofinansowanie zadaƒ w∏asnych z zakresu
zarzàdzania kryzysowego jednostki samorzàdu teryto-
rialnego mogà otrzymywaç dotacje celowe z bud˝etu
paƒstwa.

6. Zasady otrzymywania i rozliczania dotacji, o któ-
rych mowa w ust. 3 i 5, okreÊlajà przepisy ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.3)) i ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzà-
du terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z póên.
zm.4)). 

Art. 27. W dekrecie z dnia 23 kwietnia 1953 r.
o Êwiadczeniach w celu zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych
(Dz. U. Nr 23, poz. 93, z póên. zm.5)) uchyla si´ art. 2. 

Art. 28. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. —
Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z póên. zm.6))
w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1 dotyczy równie˝:

1) wydanych na podstawie ustaw obwieszczeƒ,
uchwa∏ lub zarzàdzeƒ pochodzàcych od orga-
nów administracji rzàdowej w województwie,
nades∏anych w formie zwi´z∏ych komunikatów
w celu og∏oszenia w dzienniku lub odpowied-
nim czasopiÊmie na terenie jego dzia∏ania;

2) komunikatów przekazywanych przez organy
administracji rzàdowej i samorzàdu terytorial-
nego w zakresie sytuacji kryzysowych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarzàdzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89,
poz. 590).”.

Art. 29. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229, z póên. zm.7)) w art. 14 ust. 4 otrzymuje
brzmienie: 

„4. Wojewoda i starosta wykonujà swoje zadania
przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i po-
wiatowego zespo∏u zarzàdzania kryzysowego,
dzia∏ajàcych na podstawie ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarzàdzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz. 590).”.

Art. 30. W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o sta-
nie kl´ski ˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 i Nr 74,
poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191,
poz. 1410) uchyla si´ art. 12.

Art. 31. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒ-
stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191,
poz. 1410) w art. 29:

1) w ust. 2 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ Êrednikiem
oraz dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) pe∏nienie ca∏odobowego dy˝uru.”;

2) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, kierujàc si´ koniecznoÊcià zapew-
nienia realizacji zadaƒ, o których mowa w usta-
wie, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
∏owy zakres uprawnieƒ i obowiàzków lekarza
koordynatora ratownictwa medycznego.”.

Art. 32. Gminne zespo∏y reagowania, powiatowe
zespo∏y reagowania kryzysowego i wojewódzkie ze-
spo∏y reagowania kryzysowego, utworzone na pod-
stawie ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl´-
ski ˝ywio∏owej, stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy odpowiednio gminnymi zespo∏ami
zarzàdzania kryzysowego, powiatowymi zespo∏ami
zarzàdzania kryzysowego i wojewódzkimi zespo∏ami
zarzàdzania kryzysowego.

Art. 33. Prezes Rady Ministrów powo∏a, w drodze
zarzàdzenia, Pe∏nomocnika Rzàdu do spraw organiza-
cji Rzàdowego Centrum Bezpieczeƒstwa.

Art. 34. 1. Plany, o których mowa w art. 5 ust. 1
i art. 6 ust. 2, sà sporzàdzane w terminie 12 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. 

2. Plany sporzàdzane w terminie, o którym mowa
w ust. 1, mogà nie zawieraç map, o których mowa
w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a. 

Art. 35. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 33,
który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011,
Nr 225, poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828.

5) Zmiany wymienionego dekretu zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 1959 r. Nr 27, poz. 167, z 1970 r. Nr 16, poz. 138,
z 1983 r. Nr 44, poz. 200, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz
z 1998 r. Nr 106, poz. 668. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r.
Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114,
poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770,
z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198,
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz
z 2005 r. Nr 39, poz. 377. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836 oraz
z 2006 r. Nr 191, poz. 1410. 
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