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KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ  



 ZARZĄDZANIE 

KRYZYSOWE, 

OCHRONA LUDNOŚCI  

I OBRONA CYWILNA 

W POLSCE 

 

 

Rządowy Zespół  Zarządzania  Kryzysowego 

DYREKTOR RCB  -  SEKRETARZ RZZK 

Rządowe  Centrum  Bezpieczeństwa 

 

PREZES  RADY  MINISTRÓW 

WOJEWODA 

Szef OCW 

Wojewódzki Zespół Zarządzania 

Kryzysowego 

Lekarz KRM 

Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania 

Kryzysowego  

/S -Dyżur/ 

INFORMACJE 

WNIOSEK  

O POMOC 

STAROSTA 

Szef OCP 

Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego 

INFORMACJE 

WNIOSEK   

 O POMOC 

WÓJT 

Szef OCG 

Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego 

 

INFORMACJE 

WŁAŚCICIELE  

I ZARZĄDCY  

OBIEKTÓW, 

PRACODAWCY, 

LOKALNE 

SŁUŻBY 

RATOWNICZE  

I OBYWATELE 

Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

/S -Dyżur/ 

Gminne Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

/S-Dyżur/ 

 

RODZAJE WSPARCIA: 

 

Łączność 

Monitorowanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie 

Ewakuacja 

Ratownictwo, opieka medyczna, pomoc społeczna  

oraz psychologiczna 

Ochrona infrastruktury krytycznej 

i inne. 

 

ZAGROŻENIE 

PLANY ZARZĄDZANIA  

KRYZYSOWEGO (I INNE) 

Gminne, powiatowe 

wojewódzkie 

krajowe  

w tym priorytety w zakresie 

ochrony oraz odtwarzania 

infrastruktury zagrożonej 

zniszczeniem (krytycznej) 

KG PSP  

SZEF OCK 

Krajowe Centrum 

Koordynacji 

Ratownictwa  

i  Ochrony Ludności 

  UDZIELANIE     

POMOCY 

MINISTROWIE 

KIEROWNICY  

URZĘDÓW 

CENTRALNYCH 
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Centrum  

Powiadamiania  

Ratunkowego 

INFORMACJE 

WNIOSEK  

O POMOC 

SD/K 

 służb, 

straży 

SD/K 

 służb, 

straży  



  

 

Powiatowy ZZK 

Wojewódzki ZZK 

PRZEPŁYW INFORMACJI O ZAGROŻENIU I ZAMIERZONYCH 

DZIAŁANIACH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA 

Informacje o  zagrożeniu 

 przekazane przez właściciel i  zarządców  obiektów, pracodawców, 

lokalne służby dyżurne w tym CPR  i obywateli 

WOJEWODA 

ŚWIĘTOKRZYSKI 

Szef  OCW 

 CPR 

LKRM 

WCZK  

/S-Dyżur/   

ADMINISTRACJA 

ZESPOLONA 

SZCZEBLA 

WOJEWÓDZKIEGO 

ADMINISTRACJA 

NIEZESPOLONA 

SZCZEBLA 

WOJEWÓDZKIEGO 

ADMINISTRACJA 

ZESPOLONA SZCZEBLA 

POWIATOWEGO  

 

ADMINISTRACJA 

NIEZESPOLONA 

SZCZEBLA 

POWIATOWEGO 

Gminny ZZK 

GCZK 

/S-Dyżur/ 

PCZK  

/S-Dyżur/ 

STAROSTA 

Szef OCP 

WÓJT, BURMISTRZ /PREZYDENT MIASTA/ 

Szef  OCG 



FAZY ZARZĄDZANIA  

• Odnosi się do działań, które eliminują lub redukują prawdopodobieństwo wystąpienia 

katastrofy lub ograniczają jej skutki. Są to działania organizacyjne, planistyczne lub 

praktyczne przedsięwzięcia z zakresu organizacji funkcjonowania technicznego 

i etatowego. Realizowane są przed wystąpieniem zdarzenia.  

• W fazie tej opracowuje się plany i procedury postępowania w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej. Tworzy się i utrzymuje w gotowości systemy; łączności, 
wykrywania, ostrzegania i alarmowania, zabezpieczenia logistycznego działań, procesu  
ewakuacji oraz prowadzi szkolenia, ćwiczenia. 

• Uruchomienie dodatkowych sił i środków, zapewnienie pomocy poszkodowanym,   
prowadzenie działań mających na celu likwidację zagrożenia, ograniczenie wtórnych 
skutków zdarzenia, ostrzeganie o skali zagrożenia i sposobach postępowania.  

• Przywracanie i ulepszanie infrastruktury technicznej oraz wszystkich systemów, które 
uległy zniszczeniu. Prace prowadzone są zazwyczaj w dwóch etapach: krótkoterminowym, 
w którym przywracane są systemy niezbędne do życia i długofalowym, w którym dokonuje 
się całkowitej odbudowy zniszczonych systemów . 

• Faza zapobiegania 

• Faza przygotowania 

• Faza reagowania 

• Faza odbudowy 



PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ  

ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W FAZIE RAGOWANIA 

 



USTAWA Z DNIA 21 MAJA 2007 R.   

O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM 

• Art. 20a. Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz dyrektor 

Centrum mają prawo żądania udzielenia informacji, gromadzenia  

i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań określonych  

w ustawie. 

• Art. 21. Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa 

na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy 

otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o 

zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego  

i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz 

informację o zamierzonych działaniach. 

 
 

USTAWA Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R.  

O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
• Art. 9. Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: 

centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo 

Policję bądź wójta albo sołtysa. 

 



USTAWA Z DNIA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R.  

KODEKS PRACY 

• Art. 207. § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 

     1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na 

         poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym  

         o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających 

         zdrowiu i życiu pracowników; 

      2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania 

         lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1; 

      3) pracownikach wyznaczonych do:  

          a)  udzielania pierwszej pomocy, 

          b)  wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.  



 

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH 

 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.  

(Dz.U. 2013 poz.  611 j.t. z późn. zm.)  







WYBRANE PRZEPISY PRAWNE 

 Ustawa  z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.  1166). 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U z 2015 poz. 355 z późn. zm.) 

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. t.j. Dz.U. z 2009 r,. Nr 178, poz. 1380  

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1635 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 596 z późn.  zm.). 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2013 r.,  poz. 595 z  późn.  zm.). 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990  r., o  samorządzie gminnym (t.j. DZ.U. z 2013., poz. 594 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 1502). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr. 109, poz. 719). 

        oraz  

 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 333 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 1191). 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych 

 i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1815). 

  Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar  międzynarodowych konfliktów  

 zbrojnych (Protokół I), sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 (Dz.U. z 1992 r. Nr 41. poz.175). 

 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (t.j. Dz. U.z 2015 r., poz. 144). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 

szefów obrony cywilnej województw, powiatów  i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850). 

 

        Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 2014 r. 

 

 

 

 

 



 ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH 

WYDZIAŁ  BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

ODDZIAŁ ORGANIZACJI I OBRONY CYWILNEJ 
  

UCZ  SIĘ  REAGOWAĆ 

REAGUJ  JAK  SIĘ  UCZYŁEŚ 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

WŁODZIMIERZ KUSZAK 

 


