
SKŁAD ZESPOŁÓW ZARZ ĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

 
Rządowy Zespół 

Zarządzania 
Kryzysowego 

(art. 8 ust. 2 – 8) 

Zespoły zarz ądzania 
kryzysowego 

tworzone przez 
ministrów                               

i kierowników  
(art. 12 ust. 2b) 

 
Wojewódzki Zespół 

Zarządzania 
Kryzysowego 

(art. 14 ust. 9 – 12) 

 
Powiatowy Zespół 

Zarządzania 
Kryzysowego 

(art. 17 ust. 6 – 7) 

 
Gminny Zespół 

Zarządzania 
Kryzysowego 

(art. 19 ust. 6 – 7) 

Art. 8 ust. 2. W skład Zespołu 
wchodzą: 
1) Prezes Rady Ministrów  - 

przewodniczący; 
2) Minister Obrony Narodowej               

i minister właściwy do spraw 
wewnętrznych – zastępcy 
przewodniczącego; 

3) Minister Spraw Zagranicznych; 
4) Minister Koordynator SłuŜb 

Specjalnych -  jeŜeli został 
powołany. 

 

Art. 12 ust. 2b. Ministrowie  
i kierownicy, o których mowa  
w ust. 1, na potrzeby realizacji 
zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego tworzą zespoły 
zarządzania kryzysowego,  
w skład których wchodzą kierujący 
właściwymi komórkami 
organizacyjnymi urzędu 
obsługującego ministra lub 
kierownika, o których mowa  
w ust. 1, a takŜe inne osoby przez 
nich wskazane. 

Art. 14 ust. 9. W skład zespołu 
wojewódzkiego wchodzą  
wojewoda jako przewodniczący, 
kierownik komórki organizacyjnej 
właściwej w sprawach zarządzania 
kryzysowego w urzędzie 
wojewódzkim jako zastępca 
przewodniczącego, 
a takŜe inne osoby wskazane przez 
przewodniczącego w zaleŜności od 
potrzeb spośród: 
 

Art. 17 ust. 6. W skład zespołu 
powiatowego, którego pracami 
kieruje starosta, wchodz ą osoby 
powołane spo śród: 

Art. 19. ust. 6. W skład zespołu 
gminnego, którego pracami kieruje 
wójt, burmistrz, prezydent miasta, 
wchodzą osoby powołane spośród: 

3. W posiedzeniach Zespołu, na 
prawach członka, biorą udział 
wyznaczone przez 
przewodniczącego, w zaleŜności od 
potrzeb, następujące organy 
administracji rządowej: 
1)    ministrowie kierujący działami       
       administracji rządowej: (…) 
2)    Główny Geodeta Kraju; 
2a)  Główny Inspektor Ochrony  
       Środowiska; 
3)    Główny Inspektor Sanitarny; 
4)    Główny Lekarz Weterynarii; 
5)    Komendant Główny  
        Państwowej StraŜy PoŜarnej; 
6)    Komendant Główny Policji; 
7)    Komendant Główny StraŜy  
       Granicznej; 
7a)  Prezes Krajowego Zarządu  
       Gospodarki Wodnej; 
8)    Prezes Państwowej Agencji  
        Atomistyki; 
9)     Prezes Urzędu Lotnictwa  
        Cywilnego; 

 1) kierowników zespolonych słuŜb, 
inspekcji i straŜy wojewódzkich; 
2) osób zatrudnionych w urzędzie 
wojewódzkim lub w jednostkach 
organizacyjnych słuŜb, inspekcji                              
i straŜy wojewódzkich; 
3) osób zatrudnionych                          
w regionalnych zarządach 
gospodarki wodnej, wojewódzkich 
zarządach melioracji i urządzeń 
wodnych oraz Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
 

1) osób zatrudnionych                             
w starostwie powiatowym, 
powiatowych jednostkach 
organizacyjnych lub jednostkach 
organizacyjnych stanowi ących 
aparat pomocniczy kierowników 
zespolonych słu Ŝb, inspekcji          
i stra Ŝy powiatowych; 

1) ) osób zatrudnionych w urzędzie 
gminy, gminnych jednostkach 
organizacyjnych lub jednostkach 
pomocniczych; 
2) pracowników zespolonych słuŜb, 
inspekcji i straŜy, skierowanych 
przez przełoŜonych do wykonywania 
zadań w tym zespole na wniosek 
wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta. 



10)    Szef Agencji Bezpieczeństwa  
         Wewnętrznego; 
11)    Szef Agencji Wywiadu; 
12)    Szef Obrony Cywilnej Kraju; 
13)    Szef SłuŜby Kontrwywiadu  
         Wojskowego; 
14)    Szef SłuŜby Wywiadu  
         Wojskowego; 
4. Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej moŜe skierować do prac 
Zespołu, na prawach członka, Szefa 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
lub innego przedstawiciela. 

 10. Przewodniczący moŜe 
postanowić o włączeniu w skład 
zespołu wojewódzkiego Szefa 
Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego lub jego 
przedstawiciela 

  

5. Przewodniczący moŜe zapraszać 
do udziału w posiedzeniach 
Zespołu, na prawach członka, inne 
osoby. 

  2) przedstawicieli społecznych 
organizacji ratowniczych.  

3) przedstawicieli społecznych 
organizacji ratowniczych. 

6. W przypadku nieobecności 
przewodniczącego, pracami Zespołu 
kieruje wyznaczony przez niego 
zastępca albo członek Zespołu,                
w którego właściwości  - wynikającej                               
z kierowania danym działem 
administracji rządowej – pozostaje 
rodzaj zaistniałej sytuacji 
kryzysowej. 
 

 11. W skład zespołu wojewódzkiego 
moŜe wchodzić przedstawiciel 
samorządu województwa, 
wyznaczony przez marszałka 
województwa. 

  

7. Członkowie Zespołu mogą 
wyznaczyć do udziału w jego 
pracach swoich przedstawicieli: 
1) Prezes Rady Ministrów – 
wiceprezesa Rady Ministrów; 
2) ministrowie – sekretarza lub 
podsekretarza stanu; 
3) organy, o których mowa w ust. 3  
pkt 2 – 14 – swojego zastępcę. 
 

    

 
 

 12. W skład zespołu wojewódzkiego 
mogą wchodzić inne osoby 
zaproszone przez 
przewodniczącego. 

7. W skład zespołu powiatowego 
mogą wchodzi ć inne osoby 
zaproszone przez starost ę. 

7. W skład zespołu gminnego mogą 
wchodzić inne osoby zaproszone 
przez wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta. 

 


