
 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

o zarządzaniu kryzysowym 

(wyciąg) 

 

Art 2.  

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. 

 

Art. 14. 

8. Do zadań zespołu wojewódzkiego należy w szczególności: 

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 

2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków 

dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w 

wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego; 

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; 

4) opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego; 

 

Art.16  

2. Do zadań wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego należy: 

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji 

na potrzeby zarządzania kryzysowego; 

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej; 

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 

wczesnego ostrzegania ludności; 

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 

i humanitarne; 

6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 

7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej 

państwa; 

 

Art. 17. 

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu 

jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu. 

4. Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego 

zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, który określa jego 

skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. 

5. Zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu zadania przewidziane dla zespołu 

wojewódzkiego o których mowa wart.14 ust. 8.  



 

Art. 18. 

1. Tworzy się powiatowe centra zarządzania kryzysowego. 

2. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego zapewniają przepływ informacji na 

potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wykonują odpowiednio zadania, o których 

mowa w art. 16 ust. 2. 

3. Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, 

w tym sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania 

kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w 

sytuacjach kryzysowych, określa starosta. 

 

Art. 21. 

Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym 

organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał 

informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym 

zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając 

jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. 

 


