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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie okreÊlenia organów administracji rzàdowej, które utworzà centra zarzàdzania kryzysowego,
oraz sposobu ich funkcjonowania
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzàdzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89,
poz. 590, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

.go

1) organy administracji rzàdowej, które utworzà centra zarzàdzania kryzysowego;
2) sposób funkcjonowania centrów zarzàdzania kryzysowego.
§ 2. 1. Centrum zarzàdzania kryzysowego tworzà
nast´pujàce organy:
1) Minister Obrony Narodowej;
2) Minister SprawiedliwoÊci;

§ 4. 1. Centrum zarzàdzania kryzysowego realizuje
swoje zadania, okreÊlone w art. 13 ust. 2 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzàdzaniu kryzysowym,
w oparciu o standardy okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.2)), z zachowaniem wymogów
bezpieczeƒstwa systemów i sieci teleinformatycznych
okreÊlonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 196, poz. 1631, z póên. zm.3)), z zachowaniem:
1) ciàg∏oÊci dzia∏ania i wymiany informacji;
2) mo˝liwoÊci pracy w przypadku:
a) braku zasilania zewn´trznego,

3) minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa;

b) uszkodzenia systemów ∏àcznoÊci,

4) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska;

c) wystàpienia innych awarii.

5) minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych;

2. Organy okreÊlone w § 2 ust. 1 ustalajà liczb´
osób pe∏niàcych ca∏odobowy dy˝ur, o którym mowa
w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarzàdzaniu kryzysowym, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊç
jej zwi´kszenia w sytuacjach kryzysowych.
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6) minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia;

7) Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;
8) Komendant G∏ówny Policji;

9) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej;

10) Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego;

§ 5. 1. W przypadku braku mo˝liwoÊci u˝ytkowania centrum zarzàdzania kryzysowego organy okreÊlone w § 2 ust. 1 zapewniajà zapasowe miejsce pracy.

11) Szef Agencji Wywiadu;

13) Szef S∏u˝by Wywiadu Wojskowego.

2. Zapasowe miejsce pracy powinno zapewniaç
warunki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, i byç usytuowane w odr´bnej lokalizacji.

2. Minister kierujàcy wi´cej ni˝ jednym dzia∏em
administracji rzàdowej tworzy jedno centrum zarzàdzania kryzysowego.

3. Zapasowym miejscem pracy mogà byç równie˝
pomieszczenia centrum zarzàdzania kryzysowego innego organu administracji rzàdowej.

3. Minister mo˝e utworzyç wspólne centrum zarzàdzania kryzysowego z organami mu podleg∏ymi
lub przez niego nadzorowanymi.

4. Przemieszczenie centrum zarzàdzania kryzysowego do zapasowego miejsca pracy, o którym mowa
w ust. 1, nast´puje na podstawie planu przemieszczenia.
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12) Szef S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego;

§ 3. Centrum zarzàdzania kryzysowego umieszcza
si´ w kompleksie wyodr´bnionych pomieszczeƒ, dost´pnych wy∏àcznie dla osób upowa˝nionych, w tym
pomieszczeƒ operatorsko-dyspozytorskich, których
wyposa˝enie umo˝liwia gromadzenie, przetwarzanie
i wymian´ niezb´dnych informacji w zakresie zarzàdzania kryzysowego, prowadzenie analiz i ocen sytuacji kryzysowych oraz przekazywanie decyzji w∏aÊciwych organów zarzàdzania kryzysowego.

———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716
i Nr 131, poz. 1076.

———————
2)

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278,
Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149,
poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r.
Nr 178, poz. 1375.
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§ 6. 1. Centrum zarzàdzania kryzysowego wspó∏pracuje z Rzàdowym Centrum Bezpieczeƒstwa i innymi organami administracji publicznej, w szczególnoÊci w zakresie:
1) wzajemnego informowania si´ o:
a) potencjalnych zagro˝eniach i mo˝liwoÊciach
wystàpienia sytuacji kryzysowej,
b) stratach i Êrodkach, w tym finansowych, niezb´dnych do odtworzenia zasobów i infrastruktury krytycznej,
c) pomocy krajowej i mi´dzynarodowej;
2) analizowania i oceny sytuacji kryzysowej, w tym
prognozowania jej rozwoju;

2. W sytuacjach kryzysowych wiodàcà rol´ w zakresie pozyskiwania informacji, ich analizy i dystrybucji pe∏ni centrum zarzàdzania kryzysowego obs∏ugujàce organ, we w∏aÊciwoÊci którego pozostaje rodzaj zaistnia∏ej sytuacji kryzysowej. Przepis ust. 1 stosuje si´
odpowiednio.

3. W przypadku wystàpienia sytuacji kryzysowej
wykraczajàcej poza w∏aÊciwoÊç jednego organu lub
w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych obejmujàcych obszar dwóch lub wi´cej
województw, wiodàcà rol´ w zakresie pozyskiwania
informacji, ich analizy i dystrybucji przejmuje Rzàdowe Centrum Bezpieczeƒstwa, o ile przepisy odr´bne
nie stanowià inaczej.

§ 8. 1. Wyposa˝enie centrów zarzàdzania kryzysowego w niezb´dny sprz´t i wyposa˝enie umo˝liwiajàce realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzàdzaniu kryzysowym oraz osiàgni´cie przez nie pe∏nej zdolnoÊci do
realizacji tych zadaƒ nastàpi w terminie do dnia
31 grudnia 2011 r.
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3) zrealizowanych i planowanych dzia∏aƒ podejmowanych przez w∏aÊciwe organy w sprawie zarzàdzania kryzysowego w zwiàzku z wystàpieniem
sytuacji kryzysowej.
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2. Wspó∏praca, o której mowa w ust. 1, odbywa
si´ w szczególnoÊci przez bie˝àce przekazywanie informacji i analiz oraz sporzàdzanie raportów doraênych i sytuacyjnych przekazywanych przez techniczne
Êrodki ∏àcznoÊci, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. Do czasu spe∏nienia wymogu okreÊlonego
w ust. 1 zadania centrum zarzàdzania kryzysowego
powierza si´ wskazanej komórce organizacyjnej urz´du obs∏ugujàcego organ, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Plany przemieszczenia, o których mowa w § 5
ust. 4, nale˝y opracowaç w urz´dzie obs∏ugujàcym organ, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie do dnia
31 grudnia 2011 r.

1) w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów
nadzwyczajnych lub wystàpienia sytuacji kryzysowej — zgodnie z zapotrzebowaniem;

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

2) w pozosta∏ych przypadkach — jeden raz dziennie.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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§ 7. 1. Centrum zarzàdzania kryzysowego przekazuje raporty sytuacyjne do Rzàdowego Centrum Bezpieczeƒstwa:

