
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

1. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego 

1) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym t.j. (Dz. U. 2017 poz. 

209 ze zm.) 

2) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej t.j. (Dz.U. 2017, poz. 1430.) 

3) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej t.j. (Dz. U. 2017 poz. 

1897) 

4) Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym t.j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 886 

ze zm.) 

5) Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających 

z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela 

t.j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 886 ze zm.) 

 

2. Pojęcie zarządzania kryzysowego 

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. 

Sytuacja kryzysowa–sytuacja wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, 

mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w 

działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność 

posiadanych sił         i środków. 

Infrastruktura krytyczna  – to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą 

funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla 

bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego 

funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. 

3. Organy Zarządzania Kryzysowego na terenie gminy Nowy Korczyn 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy Nowy Korczyn 

jest wójt, do zadań którego w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 

1) Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń 

na terenie gminy; 

2) Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: 



a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego, 

b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania 

kryzysowego; 

3) Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 

zarządzania kryzysowego; 

4) Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego  funkcjonowania  

5) Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym; 

5a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie 

przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 

6) Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

Zadania, o których mowa powyżej, wójt, burmistrz, prezydent miasta wykonuje przy pomocy 

komórki organizacyjnej urzędu gminy (miasta) właściwej w sprawach zarządzania 

kryzysowego 

      Zadania  w zakresie zarządzania kryzysowego wójt wykonuje przy pomocy  

jednoosobowego   stanowiska ds. obronnych , zarządzania kryzysowego i OC. 

4. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

      Organem pomocniczym wójta Gminy Nowy Korczyn w zapewnieniu wykonywania zadań 

zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez 

wójta który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. W skład zespołu o 

którym mowy powyżej wchodzą pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy oraz jednostkach 

organizacyjnych, przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych oraz pracownicy 

zespolonych służb i inspekcji.  

 


