ZADANIA W SPRAWACH ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Rada Ministrów
(art. 7)

Art. 7.1. Rada
Ministrów sprawuje
zarządzanie
kryzysowe na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. W przypadkach
niecierpiących zwłoki
zarządzanie
kryzysowe sprawuje
minister właściwy do
spraw wewnętrznych,
zawiadamiając
niezwłocznie o swoich
działaniach Prezesa
Rady Ministrów.

Ministrowie
i kierownicy
urzędów
centralnych
(art. 12 ust. 1 - 2)
Art. 12. 1. Ministrowie
kierujący działami
administracji rządowej
oraz kierownicy
urzędów centralnych
realizują, zgodnie
z zakresem swojej
właściwości, zadania
dotyczące zarządzania
kryzysowego.
2. Ministrowie
i kierownicy, o których
mowa w ust. 1,
opracowują plany
zarządzania
kryzysowego (…)

WOJEWODA (art. 14)

STAROSTA (art. 17)

WÓJT/BURMISTRZ/
PREZYDENT MIASTA
(art. 19)

Art. 14.1. Organem właściwym
w sprawach zarządzania
kryzysowego na terenie
województwa jest wojewoda.
2. Do zadań wojewody
w sprawach zarządzania
kryzysowego naleŜy:

Art. 17.1. Organem
właściwym w sprawach
zarządzania kryzysowego na
obszarze powiatu jest
starosta jako przewodniczący
zarządu powiatu.
2. Do zadań starosty
w sprawach zarządzania
kryzysowego naleŜy:

Art. 19.1. Organem właściwym
w sprawach zarządzania
kryzysowego na terenie gminy jest
wójt, burmistrz, prezydent miasta.
2. Do zadań wójta, burmistrza,
prezydenta miasta w sprawach
zarządzania kryzysowego naleŜy:

1) kierowanie monitorowaniem,
planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagroŜeń
na terenie województwa;

1) kierowanie
monitorowaniem,
planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków
zagroŜeń na terenie powiatu;

1) kierowanie monitorowaniem,
planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagroŜeń na
terenie gminy;

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

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

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

a) wydawanie starostom
zaleceń do powiatowych
planów zarządzania
kryzysowego,

a) opracowywanie
i przedkładanie wojewodzie
do zatwierdzenia
powiatowego planu
zarządzania kryzysowego,

a) realizacja zaleceń do gminnego
planu zarządzania kryzysowego,

b) zatwierdzanie powiatowych
planów zarządzania
kryzysowego,

b) realizacja zaleceń do
powiatowych planów
zarządzania kryzysowego,

b) opracowywanie i przedkładanie
staroście do zatwierdzenia
gminnego planu zarządzania
kryzysowego,

c) przygotowywanie
i przedkładanie do zatwierdzenia
ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych wojewódzkiego
planu zarządzania kryzysowego,
d) realizacja wytycznych do
wojewódzkich planów
zarządzania kryzysowego;
3. Decyzje podjęte
przez ministra
właściwego do spraw
wewnętrznych
podlegają rozpatrzeniu
na najbliŜszym
posiedzeniu Rady
Ministrów.
4. Prezes Rady
Ministrów, z
zachowaniem
przepisów o ochronie
informacji niejawnych,
określa, w drodze
zarządzenia, wykaz
przedsięwzięć
i procedur systemu
zarządzania
kryzysowego
z uwzględnieniem
zobowiązań
wynikających
z członkostwa
w Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego
oraz organy
odpowiedzialne za ich
uruchamianie.

3) zarządzanie, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń
i treningów z zakresu
zarządzania kryzysowego;

4) wnioskowanie o uŜycie
pododdziałów lub oddziałów Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej do wykonywania zadań,
o których mowa w art. 25 ust. 3;

c) wydawanie organom gminy
zaleceń do gminnego planu
zarządzania kryzysowego,
d) zatwierdzanie gminnego
planu zarządzania
kryzysowego;

3) zarządzanie, organizowanie
i prowadzenie szkoleń,
ćwiczeń i treningów
z zakresu zarządzania
kryzysowego;

-

3) zarządzanie, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń
i treningów z zakresu zarządzania
kryzysowego;

-

5) wykonywanie przedsięwzięć
wynikających z dokumentów
planistycznych wykonywanych
w ramach planowania
operacyjnego realizowanego
w województwie;

4) wykonywanie
przedsięwzięć wynikających
z planu operacyjnego
funkcjonowania powiatów
i miast na prawach powiatu;

4) wykonywanie przedsięwzięć
wynikających z planu operacyjnego
funkcjonowania gmin i gmin
o statusie miasta;

6) zapobieganie,
przeciwdziałanie i usuwanie
skutków zdarzeń o charakterze
terrorystycznym;

5) zapobieganie,
przeciwdziałanie i usuwanie
skutków zdarzeń
o charakterze
terrorystycznym;

5) zapobieganie, przeciwdziałanie
i usuwanie skutków zdarzeń
o charakterze terrorystycznym;

Art. 8 ust. 1. Przy
Radzie Ministrów
tworzy się Rządowy
Zespół Zarządzania
Kryzysowego, (…)
jako organ
opiniodawczodoradczy właściwy
w sprawach
inicjowania
i koordynowania
działań
podejmowanych
w zakresie
zarządzania
kryzysowego.

Art. 12a ust. 1.
Zadania z zakresu
przeciwdziałania,
zapobiegania
i usuwania skutków
zdarzeń o charakterze
terrorystycznym są
realizowane we
współpracy z
organami administracji
rządowej właściwymi
w tych sprawach,
w szczególności
z Szefem Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
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, (…)
4. Ministrowie i
kierownicy, o których
mowa w ust. 1,
określają, w drodze
zarządzenia,
organizację, skład
oraz miejsce i tryb
pracy zespołów
zarządzania
kryzysowego.

6a) współdziałanie z Szefem
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w zakresie
zapobiegania, przeciwdziałania
i usuwania skutków zdarzeń
o charakterze terrorystycznym;

5a) współdziałanie z Szefem
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w zakresie,
przeciwdziałania, zapobiegania
i usuwania skutków zdarzeń
o charakterze terrorystycznym;

5a) współdziałanie z Szefem
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w zakresie,
przeciwdziałania, zapobiegania
i usuwania skutków zdarzeń
o charakterze terrorystycznym;

7) organizacja wykonania zadań
z zakresu ochrony infrastruktury
krytycznej;

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

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

5. Zadania, o których mowa
w ust. 2, wykonuje wojewoda we
współpracy z właściwymi
organami administracji
publicznej.

Art. 17 ust. 3. Zadania,
o których mowa w ust. 2,
starosta wykonuje przy
pomocy powiatowej
administracji zespolonej
i jednostek organizacyjnych
powiatu.

Art. 19 ust. 3. Zadania, o których
mowa w ust. 2, wójt, burmistrz,
prezydent miasta wykonuje przy
pomocy komórki organizacyjnej
urzędu gminy (miasta) właściwej
w sprawach zarządzania
kryzysowego.

7. Organem pomocniczym
wojewody w zapewnieniu
wykonywania zadań zarządzania
kryzysowego jest wojewódzki
zespół zarządzania
kryzysowego, powoływany przez
wojewodę, który określa jego
skład, organizację, siedzibę oraz
tryb pracy (…)

4. Starosta wykonuje zadania
zarządzania kryzysowego
przy pomocy powiatowego
zespołu zarządzania
kryzysowego powołanego
przez starostę, który określa
jego skład, organizację,
siedzibę oraz tryb pracy, (…).

4. Organem pomocniczym wójta,
burmistrza, prezydenta miasta
w zapewnieniu wykonywania zadań
zarządzania kryzysowego jest
gminny zespół zarządzania
kryzysowego powoływany przez
wójta, burmistrza, prezydenta
miasta, który określa jego skład,
organizację, siedzibę oraz tryb
pracy, (…).

