
CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 
 

Rządowe Centrum 
Bezpiecze ństwa 

(art. 10 i art. 11) 

Centra zarz ądzania 
kryzysowego 

ministrów                                
i centralnych organów 
administracji rz ądowej  

(art. 13 ust. 1 i 2) 

Wojewódzkie centra 
zarządzania 

kryzysowego                           
(art. 16 ust. 1 i 2) 

Powiatowe centra 
zarządzania 

kryzysowego 
(art. 18 ust. 2) 

Wójt, burmistrz, 
prezydent miasta w celu 

realizacji zadań,                        
o których mowa w art. 

20 ust. 1, moŜe tworzyć 
gminne (miejskie) 
centra zarz ądzania 

kryzysowego 
(art. 20 ust. 2) 

 
Art. 10.1. Tworzy się Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa (…), będące 
państwową jednostką budŜetową 
podległą Prezesowi Rady Ministrów. 
2. Centrum kieruje dyrektor 
powoływany i odwoływany przez 
Prezesa Rady Ministrów. 
2a. Dyrektor Centrum pełni funkcję 
sekretarza Rządowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. 
3. Zastępców dyrektora Centrum 
powołuje i odwołuje Prezes Rady 
Ministrów, na wniosek dyrektora 
Centrum. 
4. Prezes Rady Ministrów określi,                  
w drodze rozporządzenia, organizację                       
i tryb działania Centrum, uwzględniając 
potrzebę ciągłości funkcjonowania 
Centrum. 
Art. 11.1. Centrum zapewnia obsługę 
Rady Ministrów, Prezesa Rady 
Ministrów, Zespołu i ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych  
w sprawach zarządzania kryzysowego 
oraz pełni funkcję krajowego centrum 
zarządzania kryzysowego. 
 
 
 
 
 
 

Art. 13.1. Ministrowie i centralne 
organy administracji rządowej, do 
których zakresu działania naleŜą 
sprawy związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa narodowego, w tym 
ochrony ludności lub gospodarczych 
podstaw bezpieczeństwa państwa, 
tworzą centra zarządzania 
kryzysowego. 
2. Do zadań centrów, o których mowa 
w ust. 1, naleŜy: 

Art. 16.1. Tworzy się wojewódzkie 
centra zarządzania kryzysowego, 
których obsługę zapewniają komórki 
organizacyjne właściwe w sprawach 
zarządzania kryzysowego w urzędach 
wojewódzkich. 
2. Do zadań wojewódzkich centrów 
zarządzania kryzysowego naleŜy: 

Art. 18.1. Tworzy si ę powiatowe 
centra zarz ądzania kryzysowego. 
2. Powiatowe centra zarz ądzania 
kryzysowego zapewniaj ą przepływ 
informacji na potrzeby zarz ądzania 
kryzysowego oraz wykonuj ą 
odpowiednio zadania, o których 
mowa w art. 16 ust. 2. 

Art. 20 .1. Wójt, burmistrz, 
prezydent miasta zapewnia na 
obszarze gminy (miasta) 
realizację następujących 
zadań: 
 



2. Do zadań Centrum naleŜy:  
 
 
1) planowanie cywilne, w tym: 
a) przedstawianie szczegółowych 

sposobów i środków reagowania 
na zagroŜenia oraz ograniczania 
ich skutków, 

b) opracowywanie i aktualizowanie 
Krajowego Planu Zarządzania 
Kryzysowego, we współpracy  
z właściwymi komórkami 
organizacyjnymi urzędów 
obsługujących ministrów oraz 
kierowników urzędów centralnych, 

c) analiza i ocena moŜliwości 
wystąpienia zagroŜeń lub ich 
rozwoju, 

d) gromadzenie informacji                                    
o zagroŜeniach i analiza 
zebranych materiałów, 

e) wypracowywanie wniosków                       
i propozycji zapobiegania                          
i przeciwdziałania zagroŜeniom, 

f) planowanie wykorzystania Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej do wykonywania zadań                 
z zakresu zarządzania 
kryzysowego,         

g) planowanie wsparcia przez organy 
administracji publicznej realizacji 
zadań Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 

1) pełnienie całodobowego dyŜuru                    
w celu zapewnienia przepływu 
informacji na potrzeby zarządzania 
kryzysowego; 

1) pełnienie całodobowego dyŜuru                 
w celu zapewnienia przepływu 
informacji na potrzeby zarządzania 
kryzysowego; 

 

Art. 16. ust. 2. (…) 
1) pełnienie całodobowego dy Ŝuru              
w celu zapewnienia przepływu 
informacji na potrzeby zarz ądzania 
kryzysowego; 

 

1) całodobowe alarmowanie 
członków gminnego zespołu 
zarządzania kryzysowego,  
a w sytuacjach kryzysowych 
zapewnienie całodobowego 
dyŜuru  w celu zapewnienia 
przepływu informacji oraz 
dokumentowania 
prowadzonych czynności; 

2) monitorowanie potencjalnych 
zagroŜeń; 

2) współdziałanie z centrami 
zarządzania kryzysowego organów 
administracji publicznej; 
 

2) współdziałanie z centrami 
zarządzania kryzysowego organów 
administracji publicznej; 

2) współdziałanie z centrami 
zarządzania kryzysowego organów 
administracji publicznej;  

2) współdziałanie z centrami 
zarządzania kryzysowego 
organów administracji 
publicznej; 

2a) uzgadnianie planów zarządzania 
kryzysowego sporządzanych przez 
ministrów kierujących działami 
administracji rządowej i kierowników 
urzędów centralnych; 

    

3) przygotowanie uruchamiania,                   
w przypadku zaistnienia zagroŜeń, 
procedur związanych z zarządzaniem 
kryzysowym; 

3) nadzór nad funkcjonowaniem 
systemu wykrywania i alarmowania 
oraz systemu wczesnego ostrzegania 
ludności; 
 

3) nadzór nad funkcjonowaniem 
systemu wykrywania i alarmowania 
oraz systemu wczesnego ostrzegania 
ludności; 

 

3) nadzór nad funkcjonowaniem 
systemu wykrywania i alarmowania 
oraz systemu wczesnego 
ostrzegania ludno ści; 

 

3) nadzór nad 
funkcjonowaniem systemu 
wykrywania i alarmowania 
oraz systemu wczesnego 
ostrzegania ludności; 



4) przygotowywanie projektów opinii                      
i stanowisk Zespołu; 

4) współpraca z podmiotami 
realizującymi monitoring środowiska; 

4) współpraca z podmiotami 
realizującymi monitoring środowiska; 

4) współpraca z podmiotami 
realizuj ącymi monitoring 
środowiska; 

4) współpracę z podmiotami 
realizującymi monitoring 
środowiska; 

5) przygotowywanie i obsługa 
techniczno-organizacyjna prac 
Zespołu; 
 

5) współdziałanie z podmiotami 
prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne; 
 

5) współdziałanie z podmiotami 
prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne; 

5) współdziałanie z podmiotami 
prowadz ącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne; 

5) współdziałanie                              
z podmiotami prowadzącymi 
akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne; 

5a) zapewnienie koordynacji polityki 
informacyjnej organów administracji 
publicznej w czasie sytuacji kryzysowej; 

    

6) współdziałanie z podmiotami, 
komórkami i jednostkami 
organizacyjnymi Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego i Unii 
Europejskiej oraz innych organizacji 
międzynarodowych, odpowiedzialnymi 
za zarządzanie kryzysowe i ochronę 
infrastruktury krytycznej; 
 

6) dokumentowanie działań 
podejmowanych przez centrum; 
 

6) dokumentowanie działań 
podejmowanych przez centrum; 

 

6) dokumentowanie działa ń 
podejmowanych przez centrum; 

 

 

7) organizowanie, prowadzenie  
i koordynacja szkoleń i ćwiczeń  
z zakresu zarządzania kryzysowego 
oraz udział  w ćwiczeniach krajowych                                 
i międzynarodowych; 
 

7) realizacja zadań stałego dyŜuru na 
potrzeby podwyŜszania gotowości 
obronnej państwa; 
 

7) realizacja zadań stałego dyŜuru na 
potrzeby podwyŜszania gotowości 
obronnej państwa; 

 

7) realizacja zada ń stałego dy Ŝuru 
na potrzeby podwy Ŝszania 
gotowo ści obronnej pa ństwa; (…) 

 

6) realizację zadań stałego 
dyŜuru na potrzeby 
podwyŜszania gotowości 
obronnej państwa. 
 

8) zapewnienie obiegu informacji 
między krajowymi i zagranicznymi 
organami i strukturami zarządzania 
kryzysowego; 
 
9) realizacja zadań stałego dyŜuru                   
w ramach gotowości obronnej państwa; 
10) realizacja zadań z zakresu 
zapobiegania, przeciwdziałania  
i usuwania skutków zdarzeń                               
o charakterze terrorystycznym; 

8) współdziałanie na wszystkich 
szczeblach administracji rządowej                
w zakresie informowania                               
i przekazywania poleceń do 
wykonania w systemie całodobowym 
dla jednostek ochrony zdrowia                         
w przypadkach awaryjnych, losowych, 
jak równieŜ zaburzeń funkcjonowania 
systemu. 
 

3. Organizacj ę, siedzib ę 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, okre śla 
starosta. 

10a) współdziałanie z Szefem Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 
zakresie zapobiegania, 
przeciwdziałania  i usuwania skutków 
zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 
 
 
 
 
 

2a. Obowiązek utworzenia centrum 
zarządzania kryzysowego uznaje się 
za spełniony, jeŜeli organ, o którym 
mowa ust. 1, utworzył komórkę 
organizacyjną w urzędzie go 
obsługującym lub jednostkę 
organizacyjną jemu podległą lub 
nadzorowaną, odpowiedzialną za 
pełnienie całodobowych dyŜurów  
i stwarzającą gwarancję realizacji 
zadań, o których mowa w ust. 2 

 

 

4. W miejscowo ściach b ędących 
jednocze śnie siedzibami powiatów 
i miast na prawach powiatu, na 
podstawie porozumienia zawartego 
między tymi jednostkami 
samorz ądu terytorialnego, mo Ŝe 
być tworzone wspólne centrum 
zarządzania kryzysowego 
obejmuj ące zasi ęgiem działania 
obszar obu jednostek samorz ądu 
terytorialnego. 

2. W celu realizacji zadań, o 
których mowa w ust. 1, wójt, 
burmistrz, prezydent miasta 
moŜe tworzyć gminne 
(miejskie) centra zarządzania 
kryzysowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Art. 18 ust. 4 stosuje się 
odpowiednio. 



 
11) realizacja zadań planistycznych        
i programowych z zakresu ochrony 
infrastruktury krytycznej, w tym 
opracowywanie i aktualizacja 
załącznika funkcjonalnego do 
Krajowego Planu Zarządzania 
Kryzysowego dotyczącego ochrony 
infrastruktury krytycznej, a takŜe 
współpraca, jako krajowy punkt 
kontaktowy, z instytucjami Unii 
Europejskiej i Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego oraz ich krajami 
członkowskimi  w zakresie ochrony 
infrastruktury krytycznej; 
 
13) przygotowywanie projektu 
zarządzenia Prezesa Rady Ministrów 
określającego wykaz przedsięwzięć               
i procedur systemu zarządzania 
kryzysowego z uwzględnieniem 
zobowiązań wynikających                              
z członkowska w Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego oraz organy 
odpowiedzialne za ich uruchamianie.  
 
14) informowanie, zgodnie  
z właściwością, podmiotów 
wchodzących w skład Zespołu                        
i biorących udział w posiedzeniach 
Zespołu, o potencjalnych zagroŜeniach 
oraz działaniach podjętych przez 
właściwe organy; 
15) współdziałanie z centrami 
zarządzania kryzysowego organów 
administracji publicznej. 
 
2a. Koszty związane  
z funkcjonowaniem Centrum są 
pokrywane z budŜetu państwa  
z części, której dysponentem jest 
minister właściwy do spraw 
wewnętrznych. 
 
3. Rada Ministrów lub Prezes Rady 
Ministrów mogą zlecić Centrum 
dodatkowe zadania związane                             
z zarządzaniem kryzysowym. 

  
 

 
 

Art. 20a. Organy właściwe  
w sprawach zarządzania 
kryzysowego oraz dyrektor 
Centrum mają prawo Ŝądania 
udzielenia informacji, 
gromadzenia i przetwarzania 
danych niezbędnych do 
realizacji zadań określonych  
w ustawie. 



 

 


