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Wstęp
WSTĘP
Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK) został sporządzony w oparciu o art. 5
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209).
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opracowało Plan zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2
pkt 1 lit. b przywołanej ustawy.
Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego obejmuje swoją treścią wszystkie fazy zarządzania
kryzysowego, tj. zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowę pogrupowane
w dwóch częściach (A i B).
Część A odnosi się do przedsięwzięć realizowanych przez administrację publiczną
w fazach zarządzania kryzysowego: zapobieganie i przygotowanie. W części tej
wyszczególniono przede wszystkim katalog przedsięwzięć, które powinny być realizowane
w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń i/lub ograniczenia ich skutków.
Ta część Planu zawiera następujące elementy:
1) charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń;
2) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa (opis przedsięwzięć realizowanych przez ministrów i wojewodów
wymienionych w siatce bezpieczeństwa);
Część B Planu zawiera z kolei rozwiązania stosowane przez administrację publiczną
w ramach faz: reagowanie i odbudowa, koncentrując się w szczególności na procedurach
reagowania oraz opisie mechanizmów i zasad wykonania zadań przez podmioty wiodące
i współpracujące w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także działaniach na
rzecz powrotu do normalnego funkcjonowania administracji publicznej, społeczeństwa
i infrastruktury.
Część B zawiera niżej wymienione elementy:
1) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa;
2) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń;
3) procedury reagowania
kryzysowego, określające
sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych – zestawienie modułów zadaniowych ministrów
i wojewodów;

4) współdziałanie między siłami, uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć
na wypadek sytuacji kryzysowej;
5) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji
planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej;
6) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych
(mapy w formacie GIS);
7) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – Standardowe
Procedury Operacyjne, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej;
8) organizacja łączności;
9) organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania;
10) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania
na wypadek zagrożeń;
11) organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych;
12) organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz
pomocy psychologicznej;
13) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód;
14) procedury uruchamiania rezerw strategicznych;
15) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej;
16) wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań
zawartych w planie zarządzania kryzysowego.
Wskazany w ustawie o zarządzaniu kryzysowym układ strukturalny KPZK, który obejmuje
wszystkie fazy zarządzania kryzysowego, a także uwzględnia składowe elementy tego
procesu oraz zestawienie sił i środków na mapach opracowanych przy użyciu sytemu
informacji geograficznej (GIS), dostępnych na potrzeby sytuacji kryzysowej na poziomie
krajowym, czynią z KPZK funkcjonalne narzędzie zarządzania procesami w zarządzaniu
kryzysowym.
KPZK jest narzędziem wspomagającym system zarządzania kryzysowego mającym na celu
zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowej lub w przypadku jej wystąpienia, podjęcie
zaplanowanych działań, które nie dopuszczałyby do jej rozwoju i minimalizowały skutki
zdarzenia.
Po pierwsze KPZK pozwala szybko zorientować się w odpowiedzialności poszczególnych
organów. Podział na poszczególne fazy umożliwia ministerstwom zaplanowanie działań
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legislacyjnych w fazie zapobiegania, wdrażanie przyjętych ustaw czy planów
wykonawczych w fazie przygotowania, a także sprawdzenie w formie ćwiczeń czy przyjęte
rozwiązania są adekwatne do zagrożeń, a instytucje posiadają wystarczające kompetencje
i środki do reagowania.
Po drugie w KPZK wyszczególniono główne systemy monitorowania zagrożeń wskazanych
w siatce bezpieczeństwa, co przy wykorzystaniu zawartych tam narzędzi powinno
umożliwić prognozowanie wystąpienia zagrożenia i jego skalę.
Po trzecie wykaz sił i środków opisany w formie map GIS daje większą wiedzę do
planowania przyszłych działań oraz pokazuje potencjalnych partnerów do współpracy,
którzy dysponującą odpowiednim sprzętem i zapleczem eksperckim.
KPZK, podobnie jak wszystkie dokumenty wyodrębnione w ustawie o zarządzaniu
kryzysowym, nie jest dokumentem zamkniętym. Ustawodawca przewidział, że plany
zarządzania kryzysowego, w tym KPZK, podlegają systematycznej aktualizacji, a cykl
planowania nie może być dłuższy niż dwa lata. Stwarza to możliwość doskonalenia
dokumentu w oparciu o zmiany w systemie administracji publicznej, w wyposażeniu
technicznym czy w procedurach.

KPZK został opracowany w szczególności na potrzeby Prezesa Rady Ministrów i Rady
Ministrów oraz jako dokument wyjściowy dla procesu planowania realizowanego przez
ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów. Zgodnie z zawartymi w KPZK
wskazówkami, katalog zagrożeń, zestaw przedsięwzięć zapobiegawczych i procedur
reagowania powinny być uszczegółowione i dostosowane do potrzeb uczestników
procesu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z tym wymogiem organy administracji
publicznej wymienione w Planie zaktualizują swoje dokumenty planistyczne,
a zwłaszcza opracują szczegółowe rozwiązania dla każdego z przypisanych im modułów
zadaniowych i włączą je do swoich dokumentów planistycznych w terminie 12 miesięcy
od dnia przyjęcia KPZK przez Radę Ministrów.
Konsekwencją tych zmian powinien być również cykl testów sprawdzających przyjęte
rozwiązania. Zadania wyszczególnione w KPZK nie stanowią podstawy do ubiegania się
o dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa.

Właściwe organy państwa w oparciu o treści zawarte w KPZK, a także
na podstawie doświadczeń z ćwiczeń zarządzania kryzysowego lub rzeczywistych sytuacji
kryzysowych, mają możliwość korygowania swoich zadań nie tylko zawartych w KPZK, lecz
przede wszystkim w ich własnych planach (resortowych, wojewódzkich,
instytucjonalnych).
Rozwiązaniem nowym wobec poprzednich edycji KPZK jest zastosowana
w części B formuła przygotowywania standardowych procedur postępowania,
w formie modułów zadaniowych – przez każdy z podmiotów wskazanych w siatce
bezpieczeństwa. Moduł zadaniowy, opracowany według wymagań zawartych
w KPZK, powinien zawierać szczegółowe informacje o zadaniach wykonawcy, dostępnych
zasobach oraz trybie ich uruchamiania. Zastosowanie tego rozwiązania polega na
uruchomieniu zestawu modułów zadaniowych właściwych dla rodzaju i skali zagrożenia.
W katalogu modułów wyszczególnionych w KPZK dla poszczególnych działów
administracji rządowej uwzględniono wszystkie możliwości zadaniowe ministrów,
wynikające z obowiązujących przepisów, co umożliwia podjęcie działań w przypadku
wystąpienia zagrożeń, które nie są wyszczególnione w siatce bezpieczeństwa, ale mogą
zagrażać bezpieczeństwu ludzi, ich mienia i środowiska naturalnego.
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Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
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PRAWDOPODOBIEŃSTWO

prawdopodobne

możliwe

Ocena ryzyka zagrożeń mogących spowodować wystąpienie sytuacji
kryzysowej powstała z wykorzystaniem matryc ryzyka
opracowanych na potrzeby raportów cząstkowych do Raportu
o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego uwzględniając również
zagrożenia, które w ostatnich latach były tematem posiedzeń
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
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Prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia zagrożeń klasyfikowane
były zgodnie z „Procedurą opracowania raportu cząstkowego do
ww. Raportu”.
LEGENDA
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SKUTKI DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
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Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

POWÓDŹ to jedno z najczęściej występujących zagrożeń naturalnych, będącym

OBSZAR WYSTĘPOWANIA

zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, często gwałtownym,
występującym nieregularnie. Zgodnie z art. 16 pkt 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne, powódź definiowana jest jako „czasowe pokrycie przez wodę terenu, który
w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez
wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony
morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody
w systemach kanalizacyjnych”. Stopień ryzyka powodziowego na terenie kraju jest różny.
Determinuje go m.in. gęstość zaludnienia, sposób użytkowania dolin rzecznych
i terenów zalewowych, infrastruktura techniczna, komunikacyjna, itp. Ze względu na
obszar dotknięty żywiołem rozróżniamy powodzie lokalne spowodowane zazwyczaj
opadami nawalnymi o dużym natężeniu, obejmujące swym zasięgiem małe zlewnie,
powodzie regionalne, dotykające region wodny oraz powodzie krajowe, obejmujące
obszar dorzecza, których główną przyczyną są długotrwałe deszcze na dużych obszarach.

Powodzie opadowe:
Do najbardziej zagrożonych powodziami opadowymi należą obszary województw
południowych: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego
i dolnośląskiego w zlewniach następujących rzek:
 w dorzeczu Odry - zlewnia górnej i środkowej Odry łącznie ze zlewniami górskich
dopływów (Olzy, Osobłogi, Małej Panwi, Nysy Kłodzkiej, Ślęzy, Bystrzycy, Kaczawy,
Bobru, Nysy Łużyckiej)
 w dorzeczu Wisły - zlewnia górnej i środkowej Wisły (do ujścia Wieprza) łącznie ze
zlewniami górskich i podgórskich dopływów (Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca,
Wisłoki, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Sanu, Kamiennej).

PRZYCZYNY I TYPY POWODZI
 powódź rzeczna (opadowa, roztopowa, zatorowa) - powódź związana
z wezbraniem powodziowym wód rzecznych, strumieni, kanałów, potoków górskich,
jezior
 powódź opadowa - powódź związana z zalaniem terenu wodami pochodzącymi
bezpośrednio z opadów deszczu lub z topnienia śniegu
 powódź od wód gruntowych - powódź związana z zalaniem terenu na skutek
podniesienia się poziomu wód powyżej poziomu gruntu
 powódź od wód morskich - powódź związana z zalaniem obszarów wodami
morskimi, zalaniem obszarów w ujściowych odcinkach rzek lub jezior przybrzeżnych

Powodzie roztopowe:
W przypadku śnieżnej zimy w okresie roztopowym zagrożone są obszary środkowej
i dolnej Odry oraz środkowej i dolnej Wisły, a także rzek nizinnych dopływów Odry
(Barycz, Warta, Noteć) i nizinnych dopływów Wisły (Bug, Narew, Bzura, Drwęca) oraz
rzek bezpośrednio uchodzących do Bałtyku.
Powodzie zatorowe:
Najgroźniejsze powodzie zatorowe występują na większych rzekach nizinnych
w miejscach tworzenia się zatorów (w miejscach wypłycenia i w ujściowych odcinkach
rzek), głównie w województwie mazowieckim, zachodniopomorskim i pomorskim.
Powodzie sztormowe:
Zagrożone są obszary w rejonach ujściowych odcinków rzek uchodzących do Bałtyku,
strefa przybrzeżna oraz Żuławy Wiślane.

 powódź od urządzeń wodno-kanalizacyjnych - powódź związana z zalaniem terenu
przez wody pochodzące z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej lub na skutek awarii
tej infrastruktury
 inne - powodzie wywołane spływem powierzchniowym oraz powodzie o nieznanej
genezie.
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Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

Według wstępnej oceny ryzyka powodziowego opracowanej w ramach projektu
„Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”
do obszarów Polski narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zakwalifikowano 839
rzek o łącznej długości 27 161 km, w tym:
 253 rzeki o łącznej długości 14 481 km wskazano do uwzględnienia przy
opracowywaniu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
w I cyklu planistycznym, tj. do dnia 22 grudnia 2013 r.
 586 rzek o łącznej długości 12 680 km wskazano do uwzględnienia przy
opracowywaniu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
w II cyklu planistycznym, tj. do dnia 22 grudnia 2019 r.
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Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
 negatywny wpływ na zdrowie psychiczne
 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
 brak dostępu do żywności i wody pitnej
 konieczność ewakuacji ludności
 panika wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego

 wzrost przestępczości o charakterze kryminalnym oraz zwiększona liczba przestępstw
i wykroczeń pospolitych (kradzieże z włamaniem, rozboje, niszczenie mienia).
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych:
 osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
 wzrost cen produktów żywnościowych
 wypłata odszkodowań dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem
i sprzedażą żywności
 zniszczenia w infrastrukturze (m.in. wały przeciwpowodziowe, pompownie,
urządzenia hydrotechniczne, drogi, mosty, wiadukty, tunele, przepusty, urządzenia
i sieć kanalizacyjno-wodociągowa):
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Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

 długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące
unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie
 utrudnienia komunikacyjne: niemożność dotarcia mieszkańców do zakładów
pracy; utrudniony dostęp do rejonów zniszczeń i związane z tym utrudnienia
w akcjach ratowniczych
 konieczność dużych nakładów z budżetu państwa związanych z likwidacją
skutków zdarzenia
zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii
elektrycznej i ciepłowniczej
zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc pracy
zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych:
 ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej
 brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub pocztowych
zakłócenia w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego paliw na terenie całego kraju
lub w poszczególnych jego regionach
straty ponoszone przez przedsiębiorców, utrudniające lub uniemożliwiające
prowadzenie działalności gospodarczej
istotne skutki społeczne w postaci skokowego wzrostu poziomu bezrobocia
straty w dziedzictwie narodowym.

ŚRODOWISKO:
 zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala zniszczeń uzależniona
od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym:
 możliwa degradacja cennych przyrodniczo lub chronionych obszarów i gatunków
(rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe)
 miejscowe skażenie środowiska w wyniku uszkodzeń instalacji i urządzeń
technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji na obszarach, na których
usytuowane są substancje i materiały niebezpieczne.
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Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, EPIDEMIA to „wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub
zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym
okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących”.
Epidemie chorób zakaźnych, w tym grypy, mogą występować na terenie całego kraju.
Katastrofalne skutki epidemii mogą dotknąć przede wszystkim duże skupiska ludzkie
takie jak: szkoły, przedszkola, miejsca użyteczności publicznej, duże zakłady
przemysłowe, a także centra komunikacyjne (lotniska, dworce, metro) jak również
miejsca odbywania się dużych imprez masowych.
PRZYCZYNY
 nieświadome wprowadzenie czynnika patogennego (bakterie, wirusy)
 skutek innych zdarzeń katastroficznych takich jak np.: powodzie, susze
 niezachowanie określonych wymogów sanitarno-higienicznych i weterynaryjnych
(zatopienie i zniszczenie cmentarzy oraz grzebowisk zwierząt, zalanie i zniszczenie
wysypisk śmieci oraz oczyszczalni ścieków)
 niski poziom zachowań prozdrowotnych
 w wyniku chorób odzwierzęcych
 zawleczenie choroby z obszarów leżących poza granicami kraju
 masowe migracje
 bioterroryzm.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Choroby zakaźne u ludzi mogą wystąpić na terenie całego kraju.

 absencja pracowników placówek oświatowych i podmiotów leczniczych, zakładów
i przedsiębiorstw komunalnych – utrudniony dostęp do niektórych usług
 panika wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zakłócenia w funkcjonowaniu całej gospodarki wynikające z nieobecności kadry
przedsiębiorstw i instytucji, których obiekty, urządzenia lub instalacje stanowią
infrastrukturę krytyczną
 paraliż ekonomiczny i znaczny spadek PKB związany z:
 izolacją znacznych terenów
 długoterminowym
zablokowaniem
szlaków/węzłów
komunikacyjnych
powodującym unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie oraz utrudnienia
komunikacyjne
 blokadą w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu
 konieczność dużych nakładów z budżetu państwa z wiązanych z likwidacją skutków
zdarzenia.
ŚRODOWISKO:
 miejscowe skażenie środowiska (w przypadku braku zachowania wymogów
z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego (tj. reguł
grzebania zmarłych, utylizacji odpadów pomedycznych).

NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (w tym również pośrednio
w wyniku niewydolności systemu opieki zdrowotnej i/lub systemu opieki społecznej)
 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się, w tym przez granicę państwową
 utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej
 konieczność hospitalizacji/izolacji ludności

Część A KPZK str. 11

SKAŻENIE CHEMICZNE

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

SKAŻENIE CHEMICZNE to zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, ciała ludzkiego,
przedmiotów, itp. substancjami szkodliwymi dla ludzi. Skażenie może być
spowodowane celowo, na przykład poprzez stosowanie bojowych środków trujących
lub przypadkowo – na skutek katastrofy. Może być także niezamierzonym efektem
niektórych procesów przemysłowych, rolniczych, transportowych i innych.
PRZYCZYNY I TYPY
 awaria w zakładach produkujących i magazynujących niebezpieczne substancje
chemiczne spowodowana błędem ludzkim, błędem technicznym, brakiem nadzoru,
wypadkiem, rozszczelnieniem zbiornika lub instalacji z toksyczną substancją,
nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, katastrofą naturalną, aktem
terrorystycznym
 katastrofa podczas transportu niebezpiecznych substancji chemicznych
spowodowana błędem ludzkim, występowaniem niekorzystnych warunków
meteorologicznych, wypadkiem, złym zabezpieczeniem lub złym stanem drógnawierzchni, wysokim stopniem zużycia technicznego pojazdów, statków lub taboru
kolejowego, usterkami infrastruktury kolejowej
 wypadek żeglugowy w żegludze śródlądowej (zatonięcie statku; zderzenie się
statków; zdarzenie związane z ruchem lub postojem statku; spowodowanie przez
statek poważnej awarii w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska;
uszkodzenie przez statek budowli lub urządzeń hydrotechnicznych albo budowli lub
linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną; uszkodzenie statku w wyniku
najechania na mieliznę lub przeszkodę podwodną, budowlę lub urządzenie
hydrotechniczne albo budowlę lub linię przesyłową krzyżującą się z drogą wodną;
pożar lub wybuch na statku; zgubienie przez statek części ładunku, powodujących
zagrożenie dla bezpieczeństwa przepływających statków)
 katastrofa morska spowodowana błędem ludzkim (załogi statku lub służb morskich),
awarią techniczną, występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych
(mgła, zalodzenie, sztorm),
 incydent morski, incydent zanieczyszczenia, zanieczyszczenie eksploatacyjne
 uwolnienie bojowych środków trujących z zatopionych składowisk broni chemicznej,
spowodowane procesem korozji pojemników




awaria rurociągów transportowych spowodowana błędem ludzkim, błędem
inżynierskim, osłabieniem wytrzymałości materiału
nielegalne składowiska odpadów i miejsca utylizacji odpadów produkcyjnych.

OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Na terenie całego kraju w szczególności:
 na głównych szlakach komunikacyjnych (szczególnie tranzytowych), kolejowych
o największym ruchu pojazdów oraz w żegludze śródlądowej, w których to
przewożone są substancje niebezpieczne oraz tereny bezpośrednio do nich
przyległe, punkty przeładunkowe
 tereny zakładów dużego oraz zwiększonego ryzyka oraz tereny bezpośrednio do nich
przyległe
 magazyny zakładów dużego oraz zwiększonego ryzyka, przechowujące
niebezpieczne substancje chemiczne
 rurociągi do przesyłania ropy naftowej i produktów naftowych (finalnych), rurociągi
transportowe paliw gazowych
 śródlądowe drogi wodne uznane za żeglowne na podstawie przepisów Prawa
wodnego
 szlaki morskie, podejścia do portów w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i innych
miejscach krzyżowania się międzynarodowych szlaków tankowców oraz brzeg
morski
 lotniska świadczące usługi załadunku, wyładunku i magazynowania towarów
 trzy rejony zatapiania bojowych środków chemicznych (obecnie znane): Głębia
Bornholmska – na wschód od Bornholmu, Mały Bełt i południowo- zachodnia część
Głębi Gotlandzkiej. Akweny te są oznakowane na mapach nawigacyjnych.
W polskiej strefie udokumentowano 16 przypadków znalezienia amunicji chemicznej
(głównie był to iperyt). Najczęstszymi ofiarami zagrożeń podwodnej amunicji
chemicznej są załogi rybackie. Wynika to z braku specjalistycznych informacji na ten
temat, edukacji ekologicznej i jednoznacznych procedur postępowania w przypadku
skażenia.
W 2016 roku organy Inspekcji Ochrony Środowiska przyjęły informację o wystąpieniu
52 zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych, z czego 4 podlegały obowiązkowi
zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z rozporządzeniem
Część A KPZK str. 12

SKAŻENIE CHEMICZNE

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie poważnych awarii objętych
obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ (Dz. U. z 2003 r. poz. 58 oraz z 2016 r. poz. 799).
Spośród 4 zdarzeń objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ:

2 wystąpiły na terenie zakładów, w tym 1 na terenie zakładu o zwiększonym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

1 wystąpiło w transporcie drogowym

1 wystąpiło na terenie innym (magazynowanie materiałów pirotechnicznych)
*Liczba poważnych awarii oraz zdarzeń o znamionach poważnych awarii
zarejestrowanych przez IOŚ w 2016 r.
Województwo
Liczba zdarzeń
Dolnośląskie
11
Kujawsko-Pomorskie
4
Lubelskie
3
Lubuskie
0
Łódzkie
1
Małopolskie
6
Mazowieckie
11
Opolskie
0
Podkarpackie
0
Podlaskie
1
Pomorskie
8
Śląskie
4
Świętokrzyskie
0
Warmińsko-Mazurskie
2
Wielkopolskie
0
Zachodniopomorskie
1

Razem
*Dane udostępnione przez GIOŚ. Awarie nie miały skutków w skali kraju.

52

NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
 brak dostępu do żywności i wody pitnej
 konieczność ewakuacji ludności
 panika wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego
 izolacja znacznych terenów.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenie zbiorów w gospodarstwach rolnych:
 osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
 wzrost cen produktów żywnościowych
 wypłata odszkodowań dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem
i sprzedażą żywności
 zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i transportowej
 skażenie źródeł wody lub sieci wodociągowej
 długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące
unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie
 utrudnienia komunikacyjne
 znaczny spadek PKB w wyniku zakłócenia procesów technologicznych w zakładach
pracy, gdzie wystąpiły skażenia i w konsekwencji zmniejszenie produkcji określonych
artykułów lub świadczenia usług
 straty w dziedzictwie narodowym – zniszczenia zabytków ruchomych,
długotrwałe zablokowanie dostępu do zabytków nieruchomych i ruchomych.
ŚRODOWISKO:
 skażenia gleby, powietrza, wód powierzchniowych, wód morskich, brzegu morskiego
oraz fauny i flory
 szacuje się, że uwolnienie zaledwie jednej szóstej środków chemicznych ze
zbiorników zalegających na dnie Bałtyku mogłoby całkowicie zniszczyć życie
w Bałtyku na ok. 100 lat.

Część A KPZK str. 13

ZAKŁÓCENIE FUNKCJONOWANIA
SYSTEMÓW I USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

 czynnik pogodowy występujący o dużym nasileniu (katastrofy naturalne)

 wystąpienie zagrożeń dla obronności państwa, zwłaszcza systemu kierowania
obronnością państwa
 utrudnienia w koordynowaniu akcją reagowania w sytuacjach kryzysowych
 utrudniony obieg informacji oraz brak dostępu do danych niezbędnych do pracy służb
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także utrudnienia w funkcjonowaniu
organów władzy administracji publicznej
 dezorganizacja systemów zabezpieczających funkcjonowanie życia społecznego
(np. systemu ratownictwa medycznego, centralnych systemów ewidencji, możliwości
dokonywania opłat i operacji bezgotówkowych, systemu oczyszczania ścieków,
komputerowo zarządzanych punktów ujęcia i przesyłu wody)
 negatywny, bezpośredni wpływ na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej
związanej m. in. z ratownictwem, zapewnieniem ciągłości działania administracji
publicznej.

 awaria techniczna, długotrwały brak zasilania energetycznego, okresowe
przeciążenia sieci, awaria lub zniszczenie ważnego centrum przetwarzania danych,
zakłócenie przepływu danych w sieci, zniszczenie linii światłowodowych.

ŚRODOWISKO:
Brak bezpośrednich skutków.

ZAKŁÓCENIA
FUNKCJONOWANIA
SYSTEMÓW
I
USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH rozumie się zakłócenia mające istotny wpływ na naruszenie
Przez

bezpieczeństwa sieci/systemów lub usług telekomunikacyjnych, w szczególności tych,
których prawidłowe funkcjonowanie ma znaczenie dla życia i zdrowia ludzi, może
spowodować poważne straty materialne, a także zakłócić funkcjonowanie państwa.
PRZYCZYNY I TYPY
 czynnik ludzki - modyfikacja systemów i danych, błąd organizacyjny, błąd techniczny,
niedopełnienie czynności administracyjnych z zakresu obsługi urządzeń
przetwarzających i magazynujących dane, sabotaż, uszkodzenie lub kradzież
elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, złamanie zabezpieczeń systemowych
i programowych, strajk pracowników, cyberatak, terroryzm

NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (np. brak możliwości wezwania
karetki pogotowia)
 brak możliwości nawiązania skutecznego kontaktu oraz uzyskania i przekazywania
informacji
 panika wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego
 brak możliwości wykonywania zadań merytorycznych przez pracowników.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 dotkliwe straty w sektorach gospodarki wykorzystujących systemy łączności do
prowadzenia działalności
 znaczące straty finansowe, gospodarcze, a także skutki społeczne

Część A KPZK str. 14

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
ENERGETYCZNYM

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM
Awarie sieci elektroenergetycznej to nagłe zdarzenia spowodowane samoistnymi
uszkodzeniami elementów sieci, działaniem osób trzecich, oddziaływaniem czynników
pogodowych – powodujące zakłócenia w dostawach energii elektrycznej.
PRZYCZYNY I TYPY
 awaria systemowa – zdarzenie ruchowe, w wyniku którego następuje wyłączenie
z ruchu synchronicznego części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)
o wielkości powyżej 5% bieżącego zapotrzebowania na moc w KSE
 awaria sieciowa – zdarzenie ruchowe, w wyniku którego następuje wyłączenie
z ruchu synchronicznego części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)
o wielkości nie większej niż 5 % bieżącego zapotrzebowania na moc w KSE
 rozległa awaria zasilania „blackout” – utrata napięcia w sieci elektroenergetycznej
KSE na znacznym obszarze w wyniku wystąpienia sekwencji kilku losowych zdarzeń
(awarie sieciowe, wyłączenia elektrowni, ekstremalne warunki atmosferyczne, atak
terrorystyczny), powodujących przekroczenie krytycznych wartości podstawowych
parametrów technicznych pracy KSE (częstotliwość, napięcie) i skutkujących
automatycznym odłączeniem się od sieci elektroenergetycznej KSE elektrowni
systemowych przyłączonych na tym obszarze
 deficyt mocy – niedobór zdolności wytwórczych w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym (KSE).
NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (np. w wyniku braku podtrzymania
działania urządzeń medycznych)
 panika wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego.

GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń hydrotechnicznych i infrastrukturze
komunalnej (przepompownie ścieków, wody pitnej oraz stacje uzdatniania wody)
 zakłócenia w infrastrukturze komunikacyjnej
 trudności w transporcie kolejowym
 zakłócenia transportu miejskiego (tramwaje), brak sygnalizacji świetlnej
 znaczące oddziaływanie na PKB: brak zasilania zakładów przemysłowych powodujące
możliwe zakłócenia lub wstrzymanie produkcji szczególnie w małych i średnich
przedsiębiorstwach oraz zakładach przemysłu chemicznego
 negatywny bezpośredni wpływ na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej
związanej m.in. z ratownictwem, zapewnieniem ciągłości działania administracji
publicznej
 zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych:
 ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej
 zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu informatycznego systemu obsługi
budżetu państwa i związane z tym zakłócenie lub spowolnienie procesów
wdrażania i rozliczania wydatkowania funduszy pomocowych; zablokowanie
dopływu środków na kluczowe inwestycje
 utrudniony obieg informacji oraz brak dostępu do danych niezbędnych dla pracy
służb bezpieczeństwa i porządku publicznego
 wstrzymanie odpraw granicznych pasażerów, transportów
 awaria systemu bankomatowego i transakcji bezgotówkowych
 brak funkcjonowania centralnych systemów ewidencji
 brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub pocztowych.

ŚRODOWISKO:
 miejscowe skażenie środowiska w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu infrastruktury
komunalnej (przepompownie ścieków) lub zakładów chemicznych i produkcyjnych.

Część A KPZK str. 15

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
ENERGETYCZNYM

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć

Część A KPZK str. 16

ZAKŁÓCENIE
W SYSTEMIE PALIWOWYM

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE PALIWOWYM
Zgodnie z art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku
naftowym (Dz.U. 2017 poz. 1210) bezpieczeństwo paliwowe państwa jest to stan
umożliwiający bieżące pokrycie zapotrzebowania odbiorców na ropę naftową,
produkty naftowe i gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w stopniu
umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki.
PRZYCZYNY
 awarie ropociągów lub infrastruktury towarzyszącej (przepompownie, itp.)
na terenie kraju lub poza granicami kraju
 awarie terminali do odbioru ropy naftowej i paliw
 zakłócenia w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego na terenie całego kraju lub
w poszczególnych jego regionach spowodowane ograniczeniami importu paliw
z zagranicy
 gwałtowny wzrost konsumpcji paliw
 awarie w systemie logistycznym paliw (rurociągi produktowe, magazyny paliw)
 niekorzystne wydarzenia w środowisku międzynarodowym
 terroryzm.
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NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 panika wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 znaczny spadek PKB w wyniku zakłóceń w sektorach uzależnionych od zaopatrzenia
w paliwa
 negatywny bezpośredni wpływ na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej
związanej m. in. z transportem i komunikacją, ratownictwem, zaopatrzeniem
w żywność oraz zapewnieniem ciągłości działania administracji publicznej
 ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Część A KPZK str. 17

ZAKŁÓCENIE
W SYSTEMIE GAZOWYM

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE GAZOWYM
Awaria sieci gazowej to nagłe zdarzenie powodujące utratę technicznej sprawności
urządzeń lub obiektów sieci gazowej, polegające w szczególności na rozszczelnieniu
gazociągu, uszkodzeniu urządzeń w stacjach gazowych, któremu towarzyszy nieplanowy
wyciek gazu, i w odniesieniu do którego zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia
wybuchu oraz pożaru. Awaria to zjawisko niespodziewane stwarzające zagrożenie dla
ludzi, mienia oraz środowiska.
PRZYCZYNY I TYPY
 awarie techniczne infrastruktury gazowej na terenie kraju lub poza jego granicami
 zużycie elementów infrastruktury
 niekorzystne wydarzenia w środowisku międzynarodowym, tj. m.in. konflikty
polityczno-gospodarcze w państwach dostawcach gazu ziemnego lub państwach
tranzytowych skutkujące ograniczeniami lub przerwami w dostawach gazu ziemnego
 błąd ludzki m.in. podczas robót budowlano – inżynieryjnych
 katastrofy naturalne (powódź, pożary, trzęsienia ziemi)
 niekorzystne warunki atmosferyczne (silne mrozy), w efekcie których nastąpi
gwałtowny wzrost zapotrzebowania na paliwa do ogrzewania
 terroryzm.

NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 skutki bezpośrednie lub pośrednie dla ludności, w skrajnych przypadkach
bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, konieczność ewakuacji
mieszkańców i zapewnienia warunków do przetrwania.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 w ujęciu międzynarodowym, krajowym lub lokalnym mogą wystąpić zakłócenia
w dostawach gazu do odbiorców końcowych
 możliwe uszkodzenia krajowych elementów infrastruktury uznanych za infrastrukturę
krytyczną
 ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej
 znaczny spadek PKB w wyniku zakłóceń w sektorach uzależnionych od zaopatrzenia
w gaz (zakłady przemysłu rolno-spożywczego, wytwarzania mas bitumicznych,
przemysłu elektrotechnicznego)
 całkowite przerwanie zaopatrywania związane jest z koniecznością ponownego
napełnienia sieci co może spowodować utratę usługi na okres do kilkunastu dni
(efekt pośredni).
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ZAKŁÓCENIE
W SYSTEMIE GAZOWYM

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej
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Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
SILNY MRÓZ/
infrastruktury krytycznej
INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU
IEGUŚNIEGU
SILNE MROZY – zgodnie z definicją IMGW-PIB, przyjmuje się, że silny mróz występuje
O INTENSYWNYCH OPADACH ŚNIEGU mówimy natomiast wtedy, gdy obfite opady
wówczas, gdy temperatura powietrza spada poniżej -20°C. W aspekcie społecznym
natomiast o silnych mrozach mówimy wtedy, gdy chłód staje się przyczyną śmierci ludzi
i powoduje straty materialne. Jednocześnie silny wiatr w połączeniu z temperaturą
powietrza tylko nieco poniżej 0° C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze
o temperaturze poniżej - 30°C.

występują na rozległych obszarach i trwają przez kilka dni.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Najniższe średnie wartości temperatur w Polsce mają obszary górskie. W nizinnej części
kraju najchłodniejszy jest rejon północno wschodni, obejmujący Suwalszczyznę.
W rejonie tym zimy są ostrzejsze i dłuższe, a lata stosunkowo krótkie i niezbyt ciepłe.

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C
a) II dekada grudnia

b) II dekada stycznia

c) II dekada lutego (1951-2010)

Źródło: Ustrnul Z., Wypych A., Henek E., Czekierda D., Walawender J., Kubacka D., Pyrc R., Czernecki B., 2014, Atlas zagrożeń meteorologicznych Polski. Meteorological hazard atlas of Poland.
Wyd. Attyka & IMGW-PIB. Kraków, 1-162.
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SILNY MRÓZ/
INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

KRYTERIA ZJAWISK WG IMGW-PIB
ZJAWISKO

STOPIEŃ
ZAGROŻENIA
1
2

3

Silny mróz

1

2
Intensywne opady
śniegu

3

KRYTERIA

SKUTKI

-25°C ≤ Tmin ≤ -15°C

Ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia.

-30°C < Tmin ≤ -25°C

Duże ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia, zamarzanie
instalacji i urządzeń hydrotechnicznych.

Tmin ≤ -30°C

Na znacznym obszarze bardzo duże ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia,
zamarznięcia, zamarzanie instalacji i urządzeń hydrotechnicznych, zagrożenie życia.

Przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm w czasie do 12 godzin
10 cm ≤ E < 15 cm lub przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm
w czasie do 24 godzin
15 cm ≤ E ≤ 20 cm lub przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem
zimowym powyżej 5 cm w czasie do 24 godzin
E > 5 cm/24godz.

Utrudnienia komunikacyjne, śliskość na drogach.

Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 cm w czasie do 24 godzin na
obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m. 20 cm < E ≤ 30 cm
lub przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 50 cm w czasie do 24 godzin na
obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. 20 cm < E ≤ 50 cm

Utrudnienia komunikacyjne, nieprzejezdność dróg lokalnych.

Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm w czasie do 24 godzin na
obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m. E > 30 cm
lub przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 50 cm w czasie do 24 godzin na
obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. E > 50 cm

Duże trudności komunikacyjne, nieprzejezdność dróg, uszkodzenia drzewostanu,
uszkodzenia dachów, zagrożenie życia.
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SILNY MRÓZ/
INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU
-

2
Zawieje /
zamiecie śnieżne
3

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

Nie stosuje się.

Nie dotyczy.

Zamiecie lub zawieje śnieżne - na przeważającym obszarze, gdy
zaistnieją łącznie następujące warunki:
a) niestabilna pokrywa śnieżna
b) wiatr o prędkości 29km/h < Vśr ≤ 40km/h tj. 8m/s < Vśr ≤ 11m/s
lub/i w porywach 54 km/h < V ≤ 72 km/h tj. 15 m/s < V ≤ 20 m/s
c) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych

Szybkie tworzenie się zasp, utrudnienia komunikacyjne.

Zamiecie śnieżne - na przeważającym obszarze, gdy zaistnieją łącznie
następujące warunki:
a) niestabilna pokrywa śnieżna
b) wiatr o prędkości Vśr > 40km/h tj. Vśr > 11m/s lub/i w porywach
V > 72 km/h tj. V > 20 m/s
c) opady śniegu przy zawiejach śnieżnych

Liczne szybko narastające zaspy na dużych obszarach, trudności
w komunikacji, nieprzejezdność dróg.

NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (odmrożenia i wychłodzenia
organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci – szczególnie
podatne na zagrożenie są osoby starsze, bezdomne lub o niskim poziomie
dochodów)
 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 w skrajnych przypadkach możliwe zniszczenie hodowli i zbiorów
w gospodarstwach rolnych:
 osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
 wzrost cen produktów żywnościowych
 wypłata odszkodowań dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem
i sprzedażą żywności
 utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej i transportowej
(w szczególności drogi, urządzenia i sieć kanalizacyjno-wodociągowa; pęknięcia

szyn; awarie rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
nieprzejezdność szlaków kolejowych; łamanie się słupów trakcyjnych, zerwanie
trakcji, degradacja nawierzchni dróg startowych):
 długoterminowe
zablokowanie
szlaków/węzłów
komunikacyjnych
powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie
 utrudnienia komunikacyjne
 konieczność dużych nakładów z budżetu państwa związanych z utrzymaniem
sprawności infrastruktury komunikacyjnej
 utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury wytwarzania, przesyłu lub
dystrybucji energii elektrycznej i ciepłowniczej
 znaczące oddziaływanie na PKB: brak zasilania zakładów przemysłowych
powodujące możliwe zakłócenia lub wstrzymanie produkcji szczególnie
w małych i średnich przedsiębiorstwach; duże straty wynikające z potrzeby
utrzymania w gotowości i pełnej wydajności systemów
 zagrożenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc pracy
 zakłócenia
w
funkcjonowaniu
systemów
łączności
i
systemów
teleinformatycznych:
 ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej
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SILNY MRÓZ/
INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

 brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub
pocztowych
 zakłócenia w funkcjonowaniu systemu gazowego
 zakłócenia w transporcie i komunikacji morskiej (w wyniku zlodzenia akwenów
portów morskich, tras podejściowych i red portów)
 straty w dziedzictwie narodowym – możliwość zniszczenia obiektów
zabytkowych.
ŚRODOWISKO:
 zniszczenia środowiska naturalnego (skala zniszczeń uzależniona od skali i zasięgu
zaistniałego zjawiska) w tym:

zniszczenia drzewostanu

straty w populacji zwierząt wolno żyjących.
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HURAGAN

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

Zgodnie z definicją ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniu upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich HURAGAN – to „wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s,
którego działanie wyrządza masowe szkody”. Strefa klimatu umiarkowanego, w której
leży Polska, jest narażona na występowanie wichur, czasem gwałtownych, związanych
z ogólną cyrkulacją atmosfery w danej strefie szerokości geograficznej, a także na
powstawanie silnych wiatrów lokalnych (np. wiatry górskie: halny, fen) i tworzenie się
szczególnie niebezpiecznych trąb powietrznych. Wichury występują najczęściej w okresie

od listopada do marca, natomiast trąby powietrzne najczęściej od czerwca do sierpnia,
czasem w maju. Występują one w Polsce z częstotliwością od 1 do 4 w roku.
PRZYCZYNY I TYPY
Wiatr to naturalny poziomy ruch powietrza powstały wskutek różnic ciśnienia. Jest tym
silniejszy im większe są te różnice. Przy prędkościach przekraczających 15 m/s (54 km/h)
wiatr zaczyna stwarzać poważne zagrożenia. Według IMGW-PIB występują trzy stopnie
zagrożenia przed silnymi wiatrami:

STOPNIE ZAGROŻENIA wg IMGW-PIB
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

ZJAWISKO

KRYTERIA
Vśr > 15 m/s
lub
V > 20 m/s

1

SKUTKI

Uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew, utrudnienia komunikacyjne.

Vśr - średnia prędkość wiatru
V - prędkość wiatru w porywach

Vśr > 20 m/s
lub
V > 25 m/s

2

Vśr - średnia prędkość wiatru
V - prędkość wiatru w porywach

Silny wiatr

3

Vśr > 25 m/s
lub
V > 35 m/s
Vśr - średnia prędkość wiatru
V - prędkość wiatru w porywach

Uszkodzenia budynków, dachów; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; utrudnienia w komunikacji;
uszkodzenia linii napowietrznych.

Niszczenie zabudowań, zrywanie dachów; niszczenie linii napowietrznych; duże szkody w drzewostanie;
znaczne utrudnienia w komunikacji; zagrożenie życia.
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HURAGAN

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Do rejonów kraju, w których zjawiska te są bardziej intensywne i częstsze niż
w innych obszarach zalicza się w szczególności: Dolny Śląsk, dorzecze Odry,
Małopolskę i południe Polski.

Modelowy rozkład prędkości wiatru w porywie o prawdopodobieństwie wystąpienia:
a) raz na 2 lata

b) raz na 5 lat

c) raz na 10 lat (1981-2010)

Źródło: Ustrnul Z., Wypych A., Henek E., Czekierda D., Walawender J., Kubacka D., Pyrc R., Czernecki B., 2014, Atlas zagrożeń meteorologicznych Polski. Meteorological hazard atlas of Poland.
Wyd. Attyka & IMGW-PIB. Kraków, 1-162.
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HURAGAN

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
 konieczność ewakuacji ludności.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych:
 osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
 wzrost cen produktów żywnościowych
 zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i transportowej (drogi, mosty, wiadukty,
tunele, przepusty, uszkodzenia sieci trakcyjnych):
 długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące
unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie
 utrudnienia komunikacyjne: niemożność dotarcia mieszkańców do zakładów
pracy; utrudniony dostęp do rejonów zniszczeń i związane z tym utrudnienia
w akcjach ratowniczych
 konieczność dużych nakładów z budżetu państwa związanych z likwidacją skutków
zdarzenia
 zniszczenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii
elektrycznej
 znaczące oddziaływanie na PKB: brak zasilania zakładów przemysłowych
powodujące możliwe zakłócenia lub wstrzymanie produkcji szczególnie w małych
i średnich przedsiębiorstwach
 zniszczenia obiektów użyteczności publicznej/lokali mieszkalnych/miejsc pracy
 zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych:
 ograniczenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej
 brak albo ograniczenie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub pocztowych
 wypłaty odszkodowań dla przedsiębiorców
 zakłócenia w transporcie i komunikacji morskiej (wstrzymanie ruchów statków w tym
pasażerskich i promów)
 straty w dziedzictwie narodowym – możliwość zniszczenia obiektów zabytkowych.

ŚRODOWISKO:
 zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala zniszczeń uzależniona
od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym:
 zniszczenia drzewostanu na obszarach dużych kompleksów leśnych
 duże skutki odłożone, będące wynikiem gwałtownego rozwoju szkodników upraw
leśnych związanych z trudnościami w zagospodarowaniu dużych obszarów
wiatrołomów
 miejscowe skażenie środowiska w wyniku uszkodzeń instalacji i urządzeń
technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji na obszarach, na których znajdują
się substancje i materiały niebezpieczne.
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POŻAR
WIELKOPOWIERZCHNIOWY

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

POŻAR to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA

Szczególnie niebezpieczny jest wybuch pożaru w obiektach infrastruktury krytycznej,
w dużych zakładach przemysłowych, w tym zakładach zwiększonego i dużego ryzyka,
dużych składowiskach odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych, bazach
wojskowych, obiektach wielkokubaturowych, obiektach dziedzictwa narodowego oraz
obejmujący duże kompleksy leśne.

LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
 konieczność ewakuacji ludności
 panika wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego.

PRZYCZYNY
Do najczęstszych przyczyn powstania pożaru należą:
 nieostrożność osób dorosłych i nieletnich przy posługiwaniu się ogniem otwartym,
wypalaniu pozostałości roślinnych na polach, nieprawidłowe używanie substancji
łatwopalnych i pirotechnicznych
 prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych
 wady urządzeń i instalacji energetycznych
 wady środków transportu lub ich nieprawidłowa eksploatacja
 wady procesu technologicznego
 nieprzestrzeganie reżimów technologicznych
 nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych
 samozapalenia biologiczne lub chemiczne
 wyładowania atmosferyczne
 wybuch łatwopalnych niebezpiecznych substancji chemicznych
 usytuowanie poligonów w pobliżu lasu
 podpalenia umyślne, terroryzm, sabotaż.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Pożary wielkopowierzchniowe mogą występować na terenie całego kraju,
w szczególności w lasach jednorodnych (zwłaszcza iglastych), zazwyczaj w okresie
wiosennym i letnim przy najwyższym, III stopniu zagrożenia pożarowego (pożary lasów),
a także w województwach z największą liczbą zakładów ZDR i ZZR (mazowieckie, śląskie).
Bardzo duże zagrożenie pożarowe związane z zakładami przemysłowymi, bazami paliw,
gazoportem, transportem towarów niebezpiecznych występuje w powiecie ostrowskim
(woj. wielkopolskie) i chrzanowskim (woj. małopolskie), w Trójmieście oraz miastach:
Kielce, Świnoujście, Świętochłowice i Tarnów.

GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 ogromne straty w gospodarce leśnej
 zakłócenia funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej, w tym zniszczenia
w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej,
zakłócenia w dostawach paliw
 ograniczenia w funkcjonowaniu systemu transportowego i komunikacyjnego
 straty w dziedzictwie narodowym – możliwość zniszczenia krajobrazów kulturowych
zaliczanych do zabytków nieruchomych, a także obiektów dziedzictwa narodowego.
ŚRODOWISKO:
 zniszczenia a nawet degradacja środowiska naturalnego (skala zniszczeń uzależniona
od skali i zasięgu zaistniałego zjawiska) w tym:
 zniszczenia drzewostanu
 straty w populacji zwierząt wolno żyjących
 ryzyko wyginięcia lub ograniczenia populacji danego gatunku zwierząt lub roślin
 możliwa degradacja cennych przyrodniczo lub chronionych obszarów i gatunków
(obszary Natura 2000)
 pogorszenie warunków w środowisku glebowym
 duże skutki odłożone, będące wynikiem gwałtownego rozwoju szkodników upraw
leśnych związanych z trudnościami w zagospodarowaniu dużych obszarów
pożarzyska
 skażenia powietrza, gleby i wody.
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,

Zagrożenie pożarowe – lasy
Źródło: raport cząstkowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zagrożenie pożarowe – zakłady przemysłowe, bazy paliw, gazoporty, transport towarów niebezpiecznych
Źródło: raport cząstkowy MSWiA
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EPIZOOTIA - to występowanie zachorowań na chorobę zakaźną, wśród zwierząt na
danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji
danych. Choroby zwierząt ze względu na czynnik etiologiczny dzielimy na choroby zakaźne
i choroby niezakaźne. Większość chorób zwierząt przypisana jest do jednego gatunku, są
jednak również takie, które przenoszą się na zwierzęta spoza danej grupy. Z punktu
widzenia bezpieczeństwa chowu i hodowli zwierząt gospodarskich istotne są choroby
zakaźne podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym choroby zwierząt wolno żyjących,
które mogą przenieść się na zwierzęta hodowlane.
PRZYCZYNY
Świadome lub nieświadome wprowadzenie czynnika patogennego powodującego
zakażenie zwierząt, w tym:
 nieprzestrzeganie przepisów higieny weterynaryjnej
 brak nadzoru weterynaryjnego nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta
gospodarskie, przemieszczaniem zwierząt hodowlanych i nad skupiskami zwierząt
wolno żyjących
 błąd ludzki lub organizacyjny związany z unieszkodliwianiem produktów pochodzenia
zwierzęcego
 błąd ludzki lub organizacyjny związany z weterynaryjną kontrolą graniczną nad
sprowadzanym mięsem, żywymi zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego
oraz paszami
 niekontrolowany przywóz (przemyt) zwierząt egzotycznych, bez poddawania ich
kontroli weterynaryjnej
 zawleczenie choroby zakaźnej – turystyka, środki transportu drogowego, kolejowego,
które powracają z rejonów gdzie ta jednostka chorobowa występuje.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Choroby zakaźne zwierząt mogą występować na terenie całego kraju, szczególnie na
terenach rolniczych, na których prowadzi się chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
o dużej intensywności.
NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób w wyniku chorób odzwierzęcych
(w tym również pośrednio w wyniku niewydolności systemu opieki zdrowotnej i/lub
systemu opieki społecznej)






okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
utrudnienia w dostępie do żywności i wody pitnej
konieczność hospitalizacji/izolacji ludności
panika wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego.

GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 utrata pogłowia zwierząt w gospodarstwach rolnych:
 osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
 wzrost cen produktów żywnościowych
 wypłata odszkodowań dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem
i sprzedażą żywności
 paraliż ekonomiczny i znaczny spadek PKB związany z:
 izolacją znacznych terenów
 długoterminowym
zablokowaniem
szlaków/węzłów
komunikacyjnych
powodującym unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie, utrudnienia
komunikacyjne
 blokadą w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu
 konieczność dużych nakładów z budżetu państwa związanych z likwidacją skutków
zdarzenia
 istotne skutki społeczne w postaci skokowego wzrostu poziomu bezrobocia.
ŚRODOWISKO:
 zniszczenia środowiska naturalnego (skala zniszczeń uzależniona od skali i zasięgu
zaistniałego zjawiska) w tym:
 straty w populacji zwierząt dziko żyjących
 wyginięcie lub ograniczenie populacji danego gatunku zwierząt
 miejscowe skażenie środowiska (w przypadku braku zachowania wymogów z zakresu
bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego, tj. reguł utylizacji
padłych zwierząt), również na skutek intensywnego stosowania środków
dezynfekcyjnych.
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EPIFITOZA to każde masowe występowanie na określonym terenie i w określonym
czasie zachorowań roślin. Epifitozy roślin charakteryzują się opanowaniem przez
określoną chorobę znacznej części masy tkankowej rośliny-gospodarza, występującej
w skupieniach na określonym obszarze. Choroby roślin mogą być powodowane przez
czynniki nieinfekcyjne: atmosferyczne (opady, niska i wysoka temperatura, niedostatek
światła, wilgotność powietrza, zanieczyszczenie środowiska) oraz glebowe (niedobór lub
nadmiar składników pokarmowych, zasolenie gleby, odczyn gleby, nadmiar lub brak
wody, struktura gleby), a ponadto czynniki infekcyjne: wirusy i wiroidy, fitoplazmy,
bakterie, grzyby i pasożyty.
PRZYCZYNY
 świadome lub nieświadome stosowanie materiału porażonego przy braku ochrony
chemicznej roślin
 używanie skażonej wody do celów rolniczych
 stosowanie sprzętu rolniczego i środków transportu bez przeprowadzenia zabiegów
oczyszczania i dezynfekcji
 import i przemieszczanie porażonych roślin
 brak niszczenia samosiewów roślin żywicielskich
 brak stosowania właściwego płodozmianu.
OBSZARY WYSTĘPOWANIA
Choroby roślin uprawnych mogą występować w całym kraju, ich rodzaje i nasilenie
zależne jest od intensywności określonych upraw w danym regionie kraju. W Polsce
najważniejsze rośliny uprawne, istotne z punktu widzenia gospodarki rolnej, to:
 pszenica – rejon upraw: cały kraj
 żyto – rejon upraw: cały kraj
 jęczmień – rejon upraw: głównie na północnym wschodzie kraju, jęczmień browarny
uprawiany jest na Nizinie Południowo-Wielkopolskiej, na Równinie Wrocławskiej
oraz Legnickiej, na Kujawach i na Wyżynie Lubelskiej
 owies – rejon upraw: cały kraj
 ziemniaki – rejon upraw: północ Polski
 buraki cukrowe – rejon upraw: głównie w pasie województw od Żuław Wiślanych po
Przedgórze Sudeckie, drugi zwarty obszar upraw pokrywa się z Wyżyną
Wschodniomałopolską

 rzepak i rzepik – rejon upraw: Polska Zachodnia, Północno-Zachodnia i PołudniowoZachodnia (zwłaszcza Dolny Śląsk, Wielkopolska, Kujawy, Żuławy oraz w mniejszym
stopniu Wyżyna Lubelska)
 mak, słonecznik i soja – rejon upraw: Kujawy, Wielkopolska, Nizina Śląska, Wyżyna
Lubelska (Zamojszczyzna), Podkarpacie (rejon Przemyśla)
 len – rejon upraw: Polska Północno-Wschodnia i Południowo-Zachodnia
 chmiel – rejon upraw: Wyżyna Lubelska i Kielecko-Sandomierska
 tytoń – rejon upraw: koncentruje się w następujących okręgach: lubelskim,
rzeszowskim, krakowskim, kieleckim, chełmińsko-kwidzyńskim i białostockosuwalskim.
NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 zagrożenie dla zdrowia ludności
 utrudnienia w dostępie do żywności
 panika wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenie upraw w gospodarstwach rolnych:

osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego

wzrost cen produktów żywnościowych

wypłata odszkodowań dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem
i sprzedażą żywności
 paraliż ekonomiczny i znaczny spadek PKB związany z:

upadkiem gospodarstw oraz zakładów przetwórczych

blokadą w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu
 konieczność dużych nakładów z budżetu państwa związanych z likwidacją skutków
zdarzenia
 istotne skutki społeczne w postaci skokowego wzrostu poziomu bezrobocia.
ŚRODOWISKO:
 zniszczenia środowiska naturalnego (skala zniszczeń uzależniona od skali i zasięgu
zaistniałego zjawiska) w tym:

wyginięcie lub ograniczenie populacji danego gatunku roślin.
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koniecznych do efektywnego prowadzenia działań ratowniczych pomiędzy
zaangażowanymi organizacjami i instytucjami
wyposażenie i logistyka na bezprecedensowym poziomie
intensywne, zintegrowane planowanie, kierowanie oraz operacyjny wysiłek w czasie
prowadzenia operacji
szybki dostęp do informacji niezbędnych do wspomożenia działań ratowniczych oraz
informowania społeczeństwa, rodzin i bliskich osób znajdujących się lub mogących
znajdować się w niebezpieczeństwie
efektywność prowadzonej operacji zależy od wcześniejszego przygotowania
i planowania na wszystkich poziomach.

KATASTROFA MORSKA wymagająca masowej operacji ratowniczej (MRO – mass
rescue operation) to sytuacja wymagająca natychmiastowej asysty ratowniczej
w stosunku do dużej liczby osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, gdzie
normalnie dostępne siły i środki poszukiwawczo – ratownicze (SAR) danego państwa
mogą być niewystarczające.
MRO na morzu występują w małej częstotliwości w stosunku do typowych działań
morskich służb SAR, ale w skali globalnej incydenty wymagające masowych operacji
ratowniczych nie są rzadkością.
Katastrofa dużego statku pasażerskiego lub samolotu może wymagać ratowania setek,
a nawet tysięcy pasażerów i członków załogi, w złych warunkach atmosferycznych, przy
wysokim stanie morza (falowaniu), gdzie wielu rozbitków nie będzie miało żadnego
przygotowania do prawidłowego zachowania się w takiej sytuacji, a tym samym ich
szanse na przeżycie będą bardzo małe.
Kompleksowe plany prowadzenia natychmiastowych działań ratowniczych o szerokim
zakresie są podstawą do zapobieżenia utraty życia na dużą skalę.
W przypadku MRO trudno jest opierać się na praktycznym doświadczeniu. Należy jednak
zdawać sobie sprawę z faktu, że zdarzenie to może wystąpić wszędzie i w każdej chwili.
Może dotyczyć setek lub tysięcy osób.
Efektywna operacja ratownicza w przypadku wielkiej katastrofy morskiej wymaga
natychmiastowej, dobrze przygotowanej i dokładnie koordynowanej akcji ratowniczej
z użyciem wielu sił i środków różnych organizacji oraz instytucji zarówno na morzu, jak
i na lądzie.
Wymienione poniżej wymagania są typowe dla MRO:
 intensywne i o najwyższym priorytecie starania w celu ratowania życia,
z użyciem sił i środków różnych struktur państwowych oraz formacji ratowniczych
lądowych i morskich
 działania w celu ratowania środowiska i mienia – ograniczenie skutków katastrofy
morskiej
 natychmiastowa dostępność zwiększonej liczby kompetentnego personelu na
kluczowych stanowiskach wszystkich zaangażowanych organizacji i instytucji
 dostęp do wielu różnorodnych środków łączności zapewniających bezpośrednią
komunikację na różnych poziomach oraz przekazywanie dużej ilości informacji







PRZYCZYNY I TYPY
 błąd ludzki
 awaria techniczna
 ekstremalne warunki pogodowe
 połączenie błędu ludzkiego, awarii technicznej w ekstremalnych warunkach
pogodowych
 akt terrorystyczny.
ZESTAWIENIE PRZYCZYN I SKUTKÓW KATASTROF STATKÓW PASAŻERSKICH
Lp.
1.

Przyczyny katastrof morskich
brak wystarczającej stateczności lub
utrata stateczności spowodowana:
- nabieraniem wody
- przemieszczeniem się ładunku
- oblodzeniem

2.

ograniczenie lub utrata zdolności
manewrowej

Możliwe skutki
1. skierowanie statku do miejsca schronienia bez
konieczności ewakuacji
2. konieczna, planowa ewakuacja – minimalna
groźba utraty stateczności
3. konieczna natychmiastowa ewakuacja – duże
prawdopodobieństwo utraty stateczności
4. opuszczenie statku – groźba przewrócenia
statku
1. holowanie statku do miejsca schronienia bez
konieczności ewakuacji
2. holowanie statku z konieczną, planową
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3.

Przyczyny katastrof morskich

pożar, którego nie można opanować
środkami własnymi statku

4.

kolizja z innym statkiem czy
obiektem

5.

wejście na mieliznę

6.

ekstremalne warunki pogodowe
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Możliwe skutki
ewakuacją – minimalna groźba zatonięcia
3. ze względu na warunki pogodowe konieczna
natychmiastowa ewakuacja – duże
prawdopodobieństwo zatonięcia
4. ekstremalne warunki pogodowe –
opuszczenie statku – statek tonie
1. konieczna, planowa ewakuacja – w pierwszej
fazie pożaru
2. konieczna natychmiastowa ewakuacja – duże
prawdopodobieństwo odcięcia osób przez
płomienie
3. opuszczenie statku – pożar rozprzestrzenia się
błyskawicznie i istnieje groźba utraty środków
ratunkowych i śmierci w płomieniach
1. konieczna, planowa ewakuacja – uszkodzenia
są na tyle poważne, że jest minimalna groźba
zatonięcia
2. konieczna natychmiastowa ewakuacja – duże
prawdopodobieństwo zatonięcia lub utraty
stateczności
3. opuszczenie statku – statek tonie
1. konieczna, planowa ewakuacja – uszkodzenia
są poważne
2. konieczna natychmiastowa ewakuacja – duże
prawdopodobieństwo utraty stateczności lub
przełamania
1. konieczna natychmiastowa ewakuacja – duże
prawdopodobieństwo zatonięcia
2. opuszczenie statku – statek tonie

Wybrane katastrofy morskie wymagające MRO
Rejon katastrofy/ nazwa jednostki
Morze Bałtyckie
m/f Estonia
m/f Hewelisz
Morze Śródziemne
c/v Costa Concordia
m/f Norman Atlantic
Kanał La Manche
m/f Herald of Free Enterprise

Liczba osób w
zagrożeniu

Liczba ofiar

989
64

852
55

4229
542

32
30

539

193
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OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI
Polska Strefa Odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo (SRR – search and rescue
region) została ustanowiona w drodze porozumień dwustronnych z sąsiadującymi z RP
państwami basenu Morza Bałtyckiego, na podstawie Międzynarodowej konwencji
o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzonej w Hamburgu dnia 27 kwietnia
1979 r. (Dz. U. z 1988 r. poz. 184) – Konwencji SAR. Polski SRR obejmuje obszar
2
o wielkości ok. 30 tys. km .

NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia dużej liczby osób (załoga i pasażerowie)
 konieczność natychmiastowej ewakuacji
 konieczność zapewnienia opieki medycznej i bytowej dla dużej liczby osób
ewakuowanych z morza
 konieczność identyfikacji osób ewakuowanych i zapewnienia ich transportu do miejsc
docelowych.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zagrożenie bezpieczeństwa żeglugi (np. dryfujący wrak)
 zagrożenie dla funkcjonowania portów morskich o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej oraz portów o znaczeniu regionalnym
 zagrożenie dla gospodarki gmin nadmorskich w związku z zanieczyszczeniem
obszarów cennych pod względem turystycznym (np. plaże, parki narodowe)
 zagrożenie dla sektora rybołówstwa morskiego.
ŚRODOWISKO:
 skażenie środowiska morskiego w tym wód morskich, flory i fauny
 skażenie brzegu morskiego.
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SUSZA to długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z nieznacznym opadem
w stosunku do średnich wieloletnich wartości. Susze różnią się od większości katastrof
naturalnych rozpoczynających się nagle, w ściśle określonym momencie i mających
szybki oraz gwałtowny przebieg. Na ogół trudno jest określić dokładnie, jaki jest zasięg
terytorialny suszy oraz kiedy zaczyna się lub kończy.
PRZYCZYNY I TYPY
 susza atmosferyczna – wystąpienie długotrwałego niedoboru lub braku opadów
w okresie wegetacyjnym
 susza hydrologiczna – wystąpienie zmniejszenia odpływu wód gruntowych do wód
powierzchniowych, spowodowane przedłużającym się niedoborem opadów
i w efekcie zmniejszenie przepływu w rzekach poniżej stanu odpowiadającego
średniemu niskiemu przepływowi z wielolecia
 susza rolnicza (glebowa) – susza rolnicza jest typowym następstwem suszy
atmosferycznej (gdy zmniejsza się ilość opadów). Z kolei długotrwała susza,
w zależności od panujących w glebie stosunków wodnych, zwykle prowadzi do
ubytków (wypadów) w uprawach, które skutkują zmniejszeniem plonów. Występuje,
gdy w określonym czasie dla konkretnej uprawy brak jest wystarczającej ilości wody.
Ten rodzaj suszy nie zależy jedynie od ilości opadu, ale także od odpowiedniego
gospodarowania wodą. Przy niewielkich opadach i złym wykorzystaniu wody do
nawadniania i innych celów, problem suszy staje się znacznie poważniejszy.
Podobnie w sytuacji utrzymywania się suszy, która jest wynikiem wysokich
temperatur powietrza, w zbiornikach wodnych zmniejsza się ilość wody, mogą
występować zakwity glonów i inne niekorzystne zjawiska. Susza może również
powodować wysychanie lokalnych oczek wodnych, które niekiedy stanowią
wodopoje dla zwierząt gospodarskich

poprzedzony jest opadami mniejszymi od przeciętnych, zjawisko suszy może się
pogłębić. Statystycznie w Polsce taka sytuacja zdarza się raz na 4-7 lat. Susze:
atmosferyczna i glebowa zanikają stosunkowo szybko, natomiast susza hydrologiczna
trwa na ogół długo, nawet kilka sezonów, bowiem odbudowa zasobów wodnych
wymaga obfitych oraz długotrwałych opadów deszczu i śniegu.
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
Susze atmosferyczne w latach 1951-2000 najczęściej występowały w następujących
rejonach Polski: Nizina Wielkopolska, Pojezierze Wielkopolskie, Nizina Śląska,
Przedgórze Sudeckie, Nizina Mazowiecka, Nizina Podlaska, Pojezierze Mazurskie.
Susze hydrologiczne według analizy okresu 1951-2000 najczęściej notowane są
w następujących rejonach Polski: Pojezierze Wielkopolskie i Nizina Wielkopolska
(zwłaszcza zlewnie Wełny i Sarny), Nizina Podlaska (zlewnia Pisy), Wyżyna Lubelska
(wschodnia część).
Według tej samej analizy obniżone przepływy wody w rzekach czyli niżówki najdłużej
trwają w następujących rejonach: Pojezierze Pomorskie (południowa część), Pojezierze
Wielkopolskie i Nizina Wielkopolska, Nizina Podlaska, Wyżyna Lubelska (wschodnia
część). Najrzadziej zjawisko niżówek obserwowane jest w centralnej i wschodniej części
Pojezierza Pomorskiego, zachodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz środkowej
części Pogórza Karpackiego.
Susze rolnicze (glebowe) – ogólnie cały obszar RP jest zagrożony występowaniem suszy
rolniczej, ale terenami najbardziej zagrożonymi są województwa wielkopolskie
i kujawsko-pomorskie.

Okresowe występowanie susz atmosferycznych i będących ich następstwem, susz
glebowych jest naturalną cechą klimatu Polski. Susze występują najczęściej wtedy, gdy
w okresie wegetacyjnym napływa bardzo ciepłe i suche powietrze. Jeśli okres ten
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Prawdopodobieństwo wystąpienia dni upalnych (Tmax ≥ 30°C)
a) II dekada czerwca

b) II dekada lipca

c) II dekada sierpnia (1951-2010)

Źródło: Ustrnul Z., Wypych A., Henek E., Czekierda D., Walawender J., Kubacka D.,
Pyrc R., Czernecki B., 2014, Atlas zagrożeń meteorologicznych Polski.
Meteorological hazard atlas of Poland. Wyd. Attyka & IMGW-PIB. Kraków, 1-162.
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NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
 szczególnie niebezpieczne w odniesieniu do osób starszych i dzieci (wysokie
dodatnie temperatury towarzyszące suszy mogą powodować udary, osłabienia).
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych:
 osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
 wzrost cen produktów żywnościowych
 wypłata odszkodowań dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem
i sprzedażą żywności
 utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury drogowej (np. uszkodzenia asfaltowych
nawierzchni dróg w wyniku działania wysokich temperatur) i kolejowej
(np. wyboczenie i deformacja toru):
 unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie
 utrudnienia komunikacyjne
 utrudnienia w sektorze wytwarzania energii elektrycznej związane z niskim stanem
wód, niezbędnych do chłodzenia urządzeń
 wzrost zagrożenia pożarowego, głównie lasów.
ŚRODOWISKO:
 skutki odwracalne i odnawialne, z wyjątkiem skutków pożarów, których pośrednią
przyczyną była susza
 miejscowe skażenie wody w wyniku niskiego poziom lustra wody w rzekach, do
których odprowadza się ścieki.

Część A KPZK str. 36

SKAŻENIE RADIACYJNE

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

ZDARZENIEM RADIACYJNYM określa się wydarzenie na terenie kraju lub poza jego
granicami, związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego,
odpadem promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi,
powodujące lub mogące powodować zagrożenie radiacyjne, stwarzające możliwość
przekroczenia wartości granicznych dawek promieniowania jonizującego określonych
w obowiązujących przepisach, a więc wymagające podjęcia pilnych działań w celu
ochrony pracowników lub ludności.
PRZYCZYNY I TYPY
 awaria elektrowni jądrowych o skutkach wykraczających poza teren obiektu,
spowodowana naruszeniem procedur bezpieczeństwa, katastrofą naturalną, aktem
terrorystycznym
 zdarzenia radiacyjne spowodowane stosowaniem źródeł promieniotwórczych
 podczas transportu: wypadek, atak terrorystyczny, nieprzestrzeganie przepisów
prawa i procedur bezpieczeństwa, występowanie niekorzystnych warunków
meteorologicznych, nieprawidłowe zabezpieczenia techniczne
 nieprawidłowe przechowywanie źródeł promieniotwórczych i odpadów
promieniotwórczych.

Elektrownie jądrowe zlokalizowane w odległości do 310 km od granic Polski.
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OBSZAR WYSTĘPOWANIA
 przejścia graniczne i szlaki komunikacyjne, którymi przebiega transport źródeł
promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa
jądrowego
 obiekty w przemyśle, nauce, służbie zdrowia wykorzystujące źródła
promieniowania jonizującego
 elektrownie jądrowe zlokalizowane na terenie państw sąsiednich.

 negatywne skutki o charakterze odłożonym w postaci spadku poziomu ruchu
turystycznego w regionie po stwierdzeniu zwiększonego poziomu skażenia
promieniotwórczego
 blokada w obrębie handlu wewnątrzunijnego i eksportu.
ŚRODOWISKO:
 skażenie gleby, powietrza, wód powierzchniowych.

NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób
 negatywny wpływ na zdrowie psychiczne
 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
 brak dostępu do żywności i wody pitnej
 konieczność ewakuacji ludności
 izolacja znacznych terenów
 panika wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych:
 osłabienie ekonomiczne przemysłu spożywczego
 wzrost cen produktów żywnościowych
 wypłata odszkodowań dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem
i sprzedażą żywności
 utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej i transportowe:
 skażenie źródeł wody lub sieci wodociągowej
 długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych powodujące
unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie
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Przez ZBIOROWE ZAKŁÓCENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO rozumie się
protesty społeczne, akcje okupacyjne, strajki na dużą skalę, które w konsekwencji
mogą przybrać formę strajków generalnych, paraliżujących funkcjonowanie
administracji publicznej, wybranych dziedzin życia lub kluczowych gałęzi
gospodarki, występujące głównie z przyczyn ekonomicznych i społecznych.
Zakłócenia takie mogą również wystąpić na tle etnicznym, religijnym,
ideologicznym lub kulturowym i przybrać formę zamieszek, starć, demonstracji,
manifestacji.
PRZYCZYNY
 zmniejszanie się liczby miejsc pracy, redukcja zatrudnienia spowodowana
pogarszającą się sytuacją gospodarczą
 gwałtowny wzrost bezrobocia oraz wzrost konkurencyjności na rynku pracy
spowodowany powrotem emigrantów lub niekontrolowanym napływem na
polski rynek pracy pracowników z krajów podwyższonego ryzyka
migracyjnego
 niekontrolowany wzrost cen podstawowych artykułów spożywczych
 wzrost inflacji powodujący gwałtowny spadek siły nabywczej pieniądza
 negatywny odbiór rozwiązań prawnych przez niektóre grupy pracownicze
i społeczne
 ograniczenie praw nabytych – zwłaszcza w zakresie uprawnień pracowniczych
 likwidacja, prywatyzacja lub restrukturyzacja niektórych branż, sektorów lub
zakładów pracy
 nieterminowe wypłaty wynagrodzeń spowodowane brakiem płynności
finansowej przedsiębiorców
 brak podwyżek uposażenia
 strajki solidarnościowe w celu poparcia strajkujących w innej placówce
 zerwanie relacji dialogu społecznego
 wzrost nastrojów niepokoju społecznego
 obniżenie progu społecznej tolerancji.

OBSZAR WYSTĘPOWANIA
 podmioty lecznicze
 przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe
 okupacja siedzib organów administracji publicznej
 okupacje innych budynków użyteczności publicznej lub zakładów pracy
 blokady szlaków komunikacyjnych
 miejsca imprez masowych.
NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (również pośrednio
w wyniku utrudnionego dostępu do systemu opieki zdrowotnej)
 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się
 panika wśród ludności.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 uszkodzenie i dewastacja mienia i infrastruktury
 zakłócenia w infrastrukturze komunikacyjnej
 długoterminowe zablokowanie szlaków/węzłów komunikacyjnych
powodujące unieruchomienie lub utrudnienia w transporcie
 niemożność dotarcia mieszkańców do zakładów pracy; utrudnienia
ratownicze
 zakłócenia w infrastrukturze wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii
elektrycznej i ciepłowniczej (obniżenie wydobycia węgla kamiennego
i przerwanie dostaw węgla kamiennego do odbiorców)
 znaczące oddziaływanie na PKB: brak zasilania zakładów przemysłowych
powodujące możliwe zakłócenia lub wstrzymanie produkcji szczególnie
w małych i średnich przedsiębiorstwach
 zakłócenia
funkcjonowania
systemów
łączności
i
systemów
teleinformatycznych
 uszkodzenie i dewastacja obiektów zabytkowych.
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ZDARZENIE O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM to zgodnie z art. 2 ust. 7
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych sytuacja, co do
której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze
terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny, lub zagrożenie zaistnienia takiego przestępstwa.
Polska nie jest obecnie pierwszoplanowym celem ewentualnych zamachów
terrorystycznych. Podobnie jak w poprzednich latach zagrożenie terrorystyczne na
terytorium RP pozostaje na niskim poziomie, pomimo utrzymującego się wysokiego
ryzyka atakami terrorystycznymi na świecie, a także wzrostu liczby zamachów
w Europie (ataki przeprowadzone zostały głównie przez obywateli krajów zachodnich
inspirowanych dżihadystyczną ideologią).
Jednakże należy brać pod uwagę możliwość przeprowadzenia zamachu na cele
zlokalizowane na terytorium RP. Wynika to między innymi z takich czynników
(potencjalnych źródeł zagrożeń) jak: obecność na terytorium RP osób z rejonów
podwyższonego ryzyka, aktywność zagranicznych bojowników w rejonach konfliktów
oraz ich powroty do miejsca zamieszkania (przez terytorium Polski), aktywność
ekstremistów/terrorystów działających w oparciu o taktykę solo/lone terrorists,
działalność ugrupowań propagujących skrajną ideologię polityczną, utrzymujące się
zagrożenie terrorystyczne w Europie.
Obiekty będące potencjalnym celem ataku:
 skupiska ludzi – miejsca wyodrębnione z uwagi na przebywanie w nich dużej liczby
ludzi, w szczególności masowe obiekty sportowe i najbardziej popularne centra
handlowe
 administracja publiczna – siedziby władz, urzędy, placówki dyplomatyczne oraz
inne obiekty związane z działalnością instytucji państwowych i samorządowych

 sektor przetwórstwa chemicznego – zakłady przemysłowe wykorzystujące
w procesie produkcji niebezpieczne substancje chemiczne w dużej ilości
 system energetyczny – elektrownie, elektrociepłownie oraz sieci przesyłowe
 sektor paliwowo-gazowy – obiekty związane z wydobyciem, produkcją,
przetwarzaniem, przechowywaniem bądź transportowaniem produktów
ropopochodnych oraz gazu ziemnego
 kultura, religia – obiekty kultury i dziedzictwa narodowego, miejsca pamięci,
ośrodki kultu religijnego
 obiekty wojskowe – jednostki, zakłady produkcji zbrojeniowej
 system transportowy – środki komunikacji, szlaki transportowe oraz ich
infrastruktura (dworce kolejowe i autobusowe, stacje metra, porty morskie
i lotnicze)
 systemy łączności oraz sieci teleinformatyczne – urządzenia telekomunikacyjne,
oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz w szczególności linie,
kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt,
wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji, a także urządzenia
teleinformatyczne i oprogramowania.
Realne zagrożenie może dotyczyć natomiast polskich obywateli wyjeżdżających za
granicę w celach biznesowych, turystycznych lub misyjnych do krajów, w których są
aktywne organizacje terrorystyczne. Ponadto, w związku ze wzrostem zagrożenia
w Europie, przypadkowymi ofiarami zamachu mogą być Polacy przebywający na
terytorium Unii Europejskiej. Celem ataku mogą być również żołnierze z Polskich
Kontyngentów Wojskowych przebywający na misjach zagranicznych oraz polskie
placówki dyplomatyczne i konsularne w krajach ogarniętych konfliktem lub będących
terenem działalności organizacji terrorystycznych.
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POTENCJALNE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia
 konieczność ewakuacji ludności
 narażenie na działanie izotopów promieniotwórczych, uwolnienie czynnika
biologicznego lub skażenia chemicznego, powodujące masową liczbę osób
poszkodowanych
 panika wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego.
GOSPODARKA/MIENIE/INFRASTRUKTURA:
 istotne skutki, w tym międzynarodowe, o charakterze politycznym
i medialnym
 zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i transportowej
 znaczny spadek PKB w wyniku zakłócenia procesów w obiektach, w których wystąpił
atak i w konsekwencji zmniejszenie produkcji określonych artykułów lub świadczenia
usług
 zniszczenie obiektów przynależnych do infrastruktury krytycznej
 paraliż komunikacyjny znacznych obszarów aglomeracji (kraju)
 trudności w zaopatrzeniu systemów elektroenergetycznych, paliwowych
i gazowych
 straty w dziedzictwie narodowym - możliwość zniszczenia obiektów zabytkowych.

Źródło: Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego w części dotyczącej zagrożeń
o charakterze terrorystycznym, mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej (z późn. uzup.)

ŚRODOWISKO:
skażenie gleby, powietrza, wód powierzchniowych.
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ZAKŁÓCENIA W FUNKCJONOWANIU SIECI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
powodowane są przez cyberincydenty i obejmują zarówno działania intencjonalne (ataki,
sabotaże) z wykorzystaniem systemów informatycznych oraz na systemy informatyczne
i w cyberprzestrzeni, jak i działania niezamierzone (awarie, błędy). Są jednymi z najbardziej
uciążliwych (jeśli chodzi o szkody) incydentów uderzających we współczesne
społeczeństwo. Incydenty z wykorzystaniem systemów informatycznych i cyberprzestrzeni
stają się coraz bardziej powszechne ponieważ:
 do przeprowadzania ataku lub sabotażu w cyberprzestrzeni jedynym potrzebnym
narzędziem jest komputer i podłączenie do sieci
 cyberprzestrzeń nie posiada barier kontrolnych; modus operandi tego typu działań to
m.in. tworzenie wirusów, robaków komputerowych, tzw. „koni trojańskich”
i przesyłanie ich docelowo w miejsce ataku, niszczenie serwerów, modyfikacja
systemów informatycznych oraz fałszowanie stron www
 prawdopodobieństwo znalezienia luk w zabezpieczeniach jest stosunkowo duże; cele
działań intencjonalnych są bardzo zróżnicowane – zagrożone są sieci komputerowe,
a także komputery rządowe, systemy bankowe i prywatnych przedsiębiorstw oraz
użytkowników domowych
 powszechność stosowania systemów informatycznych i ich różnorodność powoduje
coraz większe prawdopodobieństwo awarii i błędów skutkujących wystąpieniem
incydentu.
PRZYCZYNY

czynnik ludzki (nieznajomość/lekceważenie przepisów, łapownictwo, frustracja,
ideologia)

sabotaż komputerowy, błąd organizacyjny, błąd ludzki, brak nadzoru

modyfikacja systemów i danych

błąd techniczny lub programistyczny (podatność aplikacji)

awaria, sabotaż, uszkodzenie lub kradzież elementów przesyłowych.

OBSZARY WYSTĘPOWANIA

instytucje i urzędy państwowe oraz inne jednostki organizacyjne, w tym jednostki
samorządu terytorialnego

przedsiębiorcy, w tym będący operatorem infrastruktury krytycznej.
NAJCZĘSTSZE SKUTKI ZAGROŻENIA
LUDNOŚĆ:

utrata zaufania do instytucji publicznych

brak możliwości wykonywania zadań merytorycznych przez pracowników

brak możliwości komunikowania się oraz brak możliwości uzyskania i przekazywania
informacji

zagrożenia życia i zdrowia spowodowane zakłóceniami systemów energetycznych,
sterowania ruchem.
GOSPODARKA/ MIENIE/ INFRASTRUKTURA:

naruszenie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli

awaria systemu lub niesprawność urządzeń lub oprogramowań

wystąpienie zagrożeń dla obronności państwa

zakłócenia w pracy infrastruktury przesyłowej

obniżenie poziomu m.in. zaopatrzenia w energię i paliwa, usług teleinformatycznych,
bankowych i finansowych, zaopatrzenia w żywność oraz wodę, opieki zdrowotnej,
usług transportowych, komunikacyjnych i ratowniczych, a także funkcjonowania
organów administracji publicznej

znaczące straty finansowe, gospodarcze, a także skutki społeczne

zmiana lub zakłócenie wykonywanych procesów - naruszenie integralności.
ŚRODOWISKO:
Brak bezpośrednich skutków.
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DZIAŁANIA HYBRYDOWE to działania zmierzające do osiągnięcia celów politycznych
i strategicznych. Prowadzone są w sposób skryty, utrudniający przypisanie
odpowiedzialności za nie sprawcy. Działania te prowadzone są przez podmioty państwowe
i/lub niepaństwowe w sposób zaplanowany i skoordynowany oraz łączą różne środki
wywierania nacisku i uzależniania od potencjalnego agresora. Mogą być prowadzone przy
użyciu środków politycznych, ekonomicznych, militarnych i społecznych, w tym
z wykorzystaniem mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.
Hybrydowość niesie za sobą złożoność i wielopłaszczyznowość, a skutki działań mogą
zaistnieć zarówno na terenie całego kraju, jak i na jego części. Działania te cechują się tym,
że są celowo ograniczane i utrzymywane przez agresora na poziomie poniżej dającego
jednoznaczne zidentyfikowanie progu wojny.

Działania hybrydowe charakteryzują się tym, że mogą występować w poszczególnych
1
obszarach PMESII lub w kilku równocześnie. Do przeprowadzenia skutecznych działań
hybrydowych, muszą być zagwarantowane odpowiednie warunki dla powodzenia realizacji
zakładanych celów. Dotychczasowe doświadczenia oraz te z przeszłości wskazują, iż obszar
społeczny oraz ekonomiczny i informacyjny są najbardziej podatne na działania
hybrydowe.
Potencjalny przeciwnik prowadząc działania w danym obszarze lub obszarach wybiera
najbardziej podatne i najmniej odporne obszary.

Najważniejszą rolę w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym powinny odgrywać
instytucje układu pozamilitarnego z obszaru ogniw ochronnych, gospodarczych,
informacyjnych i systemu kierowania wspierane przez siły zbrojne, bowiem nie ma
możliwości wyznaczenia dla całości działań hybrydowych podmiotu wiodącego. Ważną
rolę odstraszającą odgrywają także siły zbrojne, które muszą mieć możliwość reagowania
w sytuacji wystąpienia zagrożeń hybrydowych na wypadek niespodziewanej eskalacji
kryzysu. Wojskowe środki używane w ramach działań hybrydowych mogą bowiem
kamuflować przygotowania do faktycznego użycia sił zbrojnych (np. niezapowiedziane
ćwiczenia militarne, którym towarzyszy duża koncentracja sił zbrojnych).
Skuteczną odpowiedzią na zagrożenia spowodowane działaniami hybrydowymi to ich
wczesne rozpoznanie i efektywne reagowanie. Konieczne jest zrozumienie mechanizmów
powstawania zagrożeń, a w konsekwencji oszacowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń
w warunkach normalnego funkcjonowania państwa. Niezbędna jest umiejętność szybkiego
reagowania na pierwsze oznaki działań hybrydowych oraz elastyczna, efektywna
i skoordynowana reakcja układu militarnego i pozamilitarnego. Podejście takie zapewni
wypracowanie odpowiedniej strategii do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym,
a tym samym będzie miało także efekt odstraszający od dalszej eskalacji kryzysu.

1

PMESII – segmentacja środowiska bezpieczeństwa. Dzieli otoczenie na obszar: polityczny, militarny,
ekonomiczny, społeczny, infrastruktury, informacyjny.
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DZIAŁANIA HYBRYDOWE

Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących
infrastruktury krytycznej

Powodzenie działań hybrydowych w wybranych obszarach – oddziałuje na pozostałe
obszary zmniejszając ich odporność a zwiększając podatność. De facto w wyniku działań
hybrydowych, każdy obszar PMESII może pośrednio zostać zaatakowany nawet bez
konkretnej ingerencji agresora.

Wobec różnorodności możliwych zagrożeń, działania instytucji państwa powinny
przebiegać według procedur przyjętych dla konkretnych zagrożeń, z uwzględnieniem
2
złożoności poszczególnych scenariuszy .

Należy zaznaczyć, że jedną z cech działań hybrydowych jest ich niska przewidywalność oraz
możliwość utajnienia prawdziwych intencji przez potencjalnego przeciwnika zwłaszcza
w fazie przygotowawczej.
Potencjalny przeciwnik dysponując szerokim wachlarzem możliwych narzędzi do
zastosowania, znając najbardziej podatne obszary wykorzysta je w sposób jak najbardziej
nieprzewidywalny, a scenariusz działań raz podjętych ulegnie modyfikacji i będzie
skierowany na różne obszary w zależności od ich odporności i podjętych przeciwdziałań.
Do realizacji działań hybrydowych potencjalny agresor będzie używać różnych dostępnych
przez siebie narzędzi (ataków terrorystycznych, organizacji przestępczych, cyberataku,
dezinformacji, niekontrolowanej migracji, blokady gospodarczej i dyskryminacji
gospodarczej, spekulacji finansowych, incydentów granicznych, niezapowiedzianych
ćwiczeń przy granicy państwa, naruszeń granicy państwowej, nieporozumień na tle
kulturalnym i religijnym, zakłóceń systemu zaopatrzenia, celowego manipulowania
chorobami zakaźnymi wśród ludzi, jak np. wąglik i rozpowszechnienia chorób zwierząt jak
np.: afrykański pomór świń itp.) w zależności od celów i rozpoznanych obszarów PMESII
danego podmiotu w szczególności do obszarów najbardziej podatnych.
Skutki zagrożenia zarówno dla ludności, gospodarki, mienia, infrastruktury czy środowiska
będą zależały od rodzaju i skali zdarzeń. W zawiązku z tym należy się liczyć z możliwością
paraliżu systemów finansowych, bankowych, telekomunikacyjnych, opieki zdrowotnej,
zaopatrzenia w energię, paliwa, żywność i wodę, zakłócenia funkcjonowania struktur
państwa, jego rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa przemysłowego w obszarach
strategicznych gospodarki, dezinformacją, aż po bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
i życia ludności oraz utratę suwerenności i integralności terytorialnej. W skrajnym
przypadku działania hybrydowe mogą doprowadzić również do wystąpienia kryzysu
polityczno-militarnego.
2

Materiał opracowany we współpracy z ekspertami Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
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FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
 określenie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki
wodnej, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego
do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, wymagań dotyczących opracowania map zagrożenia
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego i określenie ich skali
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju
 przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego z uwzględnieniem opinii
właściwych wojewodów oraz marszałków województw
 przekazanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego dyrektorowi RCB
 dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi opracowanie map
zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego i przekazanie ich
odpowiednim podmiotom zgodnie z ustawą Prawo wodne
 opracowanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki
wodnej planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
 podanie do publicznej wiadomości projektów planów zarządzania ryzykiem
powodziowym
 nadzór
nad
funkcjonowaniem
państwowej
służby
hydrologicznometeorologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej oraz państwowej służby
do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących
 programowanie, planowanie, nadzór i realizacja zadań związanych
z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycje w gospodarce
wodnej
 uzgadnianie, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projektu list programów
priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
 uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
 przekazanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
odpowiednim podmiotom zgodnie z ustawą Prawo wodne
 sporządzanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych
 prowadzenie
ośrodków
koordynacyjno-informacyjnych
ochrony
przeciwpowodziowej (OKI)
 gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących sytuacji hydrologicznej
na zbiornikach wodnych administrowanych przez RZGW oraz zjawisk lodowych
na rzekach i związanych z nimi zagrożeniami powodziowymi
 zlecanie wykonania okresowych przeglądów stanu technicznego urządzeń

Podstawa prawna
ustawy:
 prawo wodne
 o działach administracji
rządowej
rozporządzenie MŚ:
 w sprawie podmiotów,
którym państwowa
służba hydrologicznometeorologiczna
i państwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane
przekazywać
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny
oraz sposobu
i częstotliwości ich
przekazywania

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca w wydaniu rozporządzenia, w sprawie określenia wymagań dotyczących
opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
i określenia ich skali
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 współpraca w sprawie określenia wymagań dotyczących opracowania map
zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego i określenie ich skali

Minister właściwy do spraw rolnictwa
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 kontrolowanie
stanu
technicznego
wałów
przeciwpowodziowych
i podstawowych budowli wodno-melioracyjnych
 opracowanie metod wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów ochrony
terenów rolniczych przed powodzią
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
 współpraca z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw administracji
publicznej w sprawie określenia wymagań dotyczących opracowania map zagrożenia
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego i ich skali
 przygotowanie i przekazanie Prezesowi KZGW wstępnej oceny ryzyka powodziowego
oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich
wód wewnętrznych
Dyrektor Urzędu Morskiego
 opracowanie i przekazanie Prezesowi KZGW map zagrożenia powodziowego oraz
map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych
Minister właściwy do spraw środowiska
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 wykonywanie pomiarów, obserwacji i badań hydrogeologicznych
 wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej
 opracowywanie map obszarów zagrożonych podtopieniami w regionach wodnych
kraju spowodowanych czynnikami hydrogeologicznymi i morfologicznymi
 gromadzenie danych dotyczących obiektów hydrogeologicznych, w tym ujęć wód
zaopatrujących ludność w wodę
 prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie wiedzy na temat ochrony
i korzystania z wód podziemnych

ustawa:
 prawo wodne

ustawy:
 prawo wodne
 o działach
administracji
rządowej
zarządzenie Ministra
RiRW:
 w sprawie nadania
statutu Instytutowi
TechnologicznoPrzyrodniczemu
ustawa:
 prawo wodne

ustawa:
 prawo wodne
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FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
wodnych administrowanych przez RZGW
 nadzór nad stanem zabudowy hydrotechnicznej, kontrolowanie zapewnienia
należytej obsługi i bezpieczeństwa urządzeń wodnych
 utrzymanie w należytym stanie technicznym koryt rzek i kanałów
 współpraca w przygotowaniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego i planów
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych
 opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz
hydrologicznych
 wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w zakresie
zagrożeń powodziowych
 wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i stanem
bezpieczeństwa budowli piętrzących i przekazanie oceny ich dotyczącej
Prezesowi KZGW oraz właściwemu dyrektorowi RZGW
 sporządzanie i przekazanie raportu o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących
Prezesowi KZGW oraz Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
 prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorologii
i oceanologii

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

Minister Obrony Narodowej
 współudział w rozpoznaniu i ocenie możliwości wystąpienia zagrożenia
 udział w procesie uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego
sporządzanych w jednostkach administracji samorządowej w zakresie uwzględniania
w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,
w szczególności problematyki związanej z przygotowaniem i przeciwdziałaniem
zagrożeniom wewnętrznym, a zwłaszcza katastrofom i klęskom żywiołowym
Dysponent części budżetu państwa wykonujący zadania jako podmiot wiodący lub
współpracujący, właściwy dla danego zagrożenia
Minister właściwy do spraw budżetu
 uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, w ramach funkcji 2
"Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny", środków finansowych na
realizację celu związanego z poprawą funkcjonowania służb bezpieczeństwa
powszechnego i porządku publicznego
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz
wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury
krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK
Wojewoda
 analiza i ocena zagrożeń
 opiniowanie projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego przygotowanego przez
Prezesa KZGW
 ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury
 powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom

ustawa:
 o zarządzaniu
kryzysowym

ustawy
kompetencyjne służb
właściwych w zakresie
bezpieczeństwa
Wieloletni Plan
Finansowy Państwa
2016-2019
ustawa:
 o zarządzaniu
kryzysowym

ustawy:
 o zarządzaniu
kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji
rządowej w
województwie
rozporządzenie RM:
 w sprawie
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FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna
szczegółowego
zakresu działania
Szefa Obrony
Cywilnej Kraju,
szefów obrony
cywilnej
województw,
powiatów i gmin
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FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowej organizacji, sposobu
funkcjonowania oraz realizacji zadań centrów powiadamiania ratunkowego
uwzględniając potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie jego
sprawnego funkcjonowania
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego

Podstawa prawna
ustawy:
 o zarządzaniu
kryzysowym
 o ochronie
przeciwpożarowej
 o systemie
powiadamiania
ratunkowego

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
 określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym państwowa służba
hydrologiczno-meteorologiczna oraz państwowa służba hydrogeologiczna
są obowiązane przekazywać biuletyny, prognozy hydrologiczne, meteorologiczne
i hydrogeologiczne, komunikaty o bieżącej sytuacji meteorologicznej,
hydrologicznej i hydrogeologicznej oraz ostrzeżenia przed żywiołowym
działaniem sił przyrody, a także sposób i częstotliwość przekazywania tych
informacji oraz sposoby uzyskiwania potwierdzenia otrzymania ostrzeżeń,
kierując się względami bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa ludzi
i mienia
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
poprzez Ośrodki Koordynacyjno-Informacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
 gromadzenie i przekazywanie informacji o sytuacji na zbiornikach, w tym
wskazanie odpływów i aktualnych rezerw powodziowych
 gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dla potrzeb planowania
przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego
 przygotowanie struktur reagowania kryzysowego
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej
oraz meteorologicznej
 wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w zakresie
zagrożeń powodziowych
 opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeń organom
administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ
 prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorologii
i oceanologii
 współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ograniczania skutków
niebezpiecznych zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze
Minister właściwy do spraw środowiska
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 wyznaczanie obszarów perspektywicznych dla zaopatrzenia w wodę podziemną
dużych aglomeracji miejskich oraz określenie źródeł awaryjnego zaopatrzenia
ludności w wody podziemne w warunkach wystąpienia zdarzeń ekstremalnych
Minister właściwy do spraw zdrowia
 przygotowanie sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach
sytuacji kryzysowej

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo wodne
rozporządzenie MŚ:
 w sprawie podmiotów,
którym państwowa
służba hydrologicznometeorologiczna
i państwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane
przekazywać
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny
oraz sposobu
i częstotliwości ich
przekazywania

ustawa:
 prawo wodne

ustawy:
 o działach administracji
rządowej
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FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna
 o Państwowym
Ratownictwie
Medycznym
 o ochronie
przeciwpożarowej

rozporządzenie Prezesa RM:
 w sprawie
szczegółowego zakresu
działania MZ
Minister właściwy do spraw rolnictwa
sektorowa strategia
 stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolnej (roślinnej bezpieczeństwa w działach
i zwierzęcej) w przypadku zdarzeń powodujących ograniczenie tej produkcji administracji rządowej
rolnictwo, rozwój wsi,
(katastrofy naturalne i przemysłowe, akty terroru, działania wojenne)
rynki rolne
Minister właściwy do spraw informatyzacji
ustawa:
 prawo
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
telekomunikacyjne
 sporządzanie i aktualizacja planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
oraz ich uzgadnianie z organami administracji publicznej
Minister właściwy do spraw łączności
ustawa:
 prawo pocztowe
Operatorzy pocztowi
 sporządzanie i aktualizacja planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
oraz ich uzgadnianie z organami administracji publicznej
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
ustawy:
 tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej
 o działach administracji
rządowej
 inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie
wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych)
 o pomocy społecznej
 szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji
pomocy społecznej
 przygotowanie rozwiązań prawnych w zakresie mechanizmów udzielania
pomocy społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji
samorządowej na rzecz osób poszkodowanych
Minister właściwy do spraw transportu
ustawy:
 koordynacja działań na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych  o działach administracji
w zakresie dróg publicznych, transportu kolejowego
rządowej
 przygotowanie alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych w przypadku  o zarządzaniu
wystąpienia zakłóceń na dotychczasowych szlakach kolejowych i drogowych
kryzysowym
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FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

 zapewnienie wprowadzenia zmian w organizacji przestrzeni powietrznej celem  o drogach publicznych
zabezpieczenia ewentualnych operacji statków powietrznych biorących udział  o transporcie kolejowym
w akcji niesienia pomocy
 prawo lotnicze
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
ustawy:
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich  o działach administracji
planów zarządzania kryzysowego
rządowej
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich  o zarządzaniu
aktualizacji
kryzysowym
 współpraca w zakresie wydania rozporządzenia określającego szczegółową  o systemie
organizację, sposób funkcjonowania oraz realizację zadań centrów
powiadamiania
powiadamiania ratunkowego
ratunkowego
 nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
rozporządzenie Prezesa RM:
 prowadzenie działalności edukacyjnej
 w sprawie
szczegółowego zakresu
działania Ministra SWiA
Minister właściwy do spraw gospodarki
ustawa:
 dokonywanie wyboru funduszy pożyczkowych, które będą udzielały pożyczek  o szczególnych
przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi
rozwiązaniach
związanych
z usuwaniem skutków
powodzi
Minister właściwy do spraw energii
ustawa:
 wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych
 o rezerwach
strategicznych
Agencja Rezerw Materiałowych
 zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji
zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury
krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu
gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia
i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych RP
Odbiór, transport, dystrybucja, przetrzymanie, właściwe przygotowanie
do użytkowania i wykorzystanie udostępnionych rezerw strategicznych leży
po stronie wnioskującego o udostępnienie.
Minister właściwy do spraw budżetu
ustawy:
 uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków  o zarządzaniu
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie
kryzysowym
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 o finansach publicznych
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FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 przygotowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych

rozporządzenie MK:
 w sprawie organizacji
i sposobu ochrony
zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych
ustawa:
 o zarządzaniu
kryzysowym

Minister Obrony Narodowej
 utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania
Kryzysowego resortu obrony narodowej
 utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania
i powiadamiania
 przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP
do wsparcia działań organów administracji publicznej
 monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
 udział i prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń w zakresie realizacji zadań
zarządzania kryzysowego
 opracowanie propozycji użycia wojsk stosownie do potrzeb wynikających
z sytuacji kryzysowej
 opracowanie i procedowanie dokumentów decyzyjnych i rozkazodawczych
dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
 utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony
narodowej a podmiotami układu pozamilitarnego
 udział w opracowaniu i aktualizacji „Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego”
oraz „Planu Zarządzania Kryzysowego RON”
 wdrażanie w systemie zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej
wniosków i doświadczeń z udziału SZ RP w działaniach wspierania organów
administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi
urzędów administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego

ustawa:
 o zarządzaniu
kryzysowym
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FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 ogłaszanie pogotowia przeciwpowodziowego
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych
zachowań przed i w czasie klęsk żywiołowych
 utrzymanie sił i środków do ochrony przed powodzią
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna

ustawy:
 o zarządzaniu
kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
 prawo wodne
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FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw zdrowia
 dokonywanie przeglądu/aktualizacji/ dostosowania przepisów dotyczących
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do bieżącej sytuacji
 ogłaszanie, w drodze obwieszczenia, wykazu ośrodków referencyjnych
i instytutów badawczych oraz ich właściwości w zakresie weryfikacji wyników
badań laboratoryjnych
 zlecenie, w drodze umowy, stałego monitorowania i analizy sytuacji
epidemiologicznej w kierunku możliwości zapewnienia wykonywania świadczeń
zdrowotnych w przypadku podejrzenia lub rozpoznania u osoby lub grupy osób
zakażenia lub choroby zakaźnej
 zakup szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych
 wskazanie podległych jednostek oraz ośrodków referencyjnych lub jednostek
badawczo-rozwojowych do udziału w nadzorze „sentinel”
 utworzenie krajowego punktu kontaktowego wspólnotowego systemu
wczesnego ostrzegania i reagowania dla zapobiegania i kontroli zakażeń oraz
chorób zakaźnych, do którego zadań należy wymiana informacji oraz
koordynacja działań w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób
zakaźnych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Komisją Europejską
oraz Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób
 monitorowanie pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego i powiadamianie
o zagrożeniach poprzez Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych
Przepisów Zdrowotnych
 przygotowanie w zakresie dostępności produktów leczniczych i wyrobów
medycznych
 przygotowanie w zakresie dostępności wolnych łóżek szpitalnych
Państwowa Inspekcja Sanitarna
 sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego
 prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie
chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska
 prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej
 uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego pod
względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
 prowadzenie rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów
z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków
stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego
 sporządzanie i publikacja krajowego raportu liczbowego o zarejestrowanych

Podstawa prawna
ustawy:
 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych
u ludzi
 o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
 prawo farmaceutyczne
 o produktach
biobójczych
 o świadczeniach opieki
zdrowotnej
finansowanych ze
środków publicznych
 o Państwowym
Ratownictwie
Medycznym
 o działalności leczniczej
rozporządzenie Rady
Ministrów:
 w sprawie warunków
i sposobu
przygotowania oraz
wykorzystania
podmiotów leczniczych
na potrzeby obronne
państwa oraz
właściwości organów
w tych sprawach

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA
 sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w jednostkach
podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 prowadzenie działalności zapobiegawczej przeciwepidemicznej w zakresie
chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska pracy
i służby
 prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej
 uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego pod
względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
 kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne
i zdrowotne
 dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych

Podstawa prawna
ustawa:
 o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
rozporządzenia Ministra
SW
 w sprawie organizacji
oraz zasad i trybu
wykonywania zadań
przez Państwową
Inspekcję Sanitarną
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych
• w sprawie wykonywania
zadań przez Państwową
Inspekcję Sanitarną
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych na
terenie obiektów
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu i Centralnego
Biura Antykorupcyjnego
oraz w stosunku do
funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu i Centralnego
Biura Antykorupcyjnego
ustawa:
 o zarządzaniu
kryzysowym

Minister Obrony Narodowej
 współudział w monitorowaniu zagrożeń epidemiologicznych
 współdziałanie poprzez Wojskową Inspekcję Sanitarną z Państwową Inspekcją
Sanitarną, Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA, Inspekcją Ochrony
rozporządzenie Ministra ON
Środowiska, Państwową Inspekcją Pracy, w sprawach nadzoru sanitarno w sprawie organizacji
higienicznego, działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej oraz medycyny
oraz warunków i trybu
prewencyjnej
wykonywania zadań
przez wojskową
inspekcję sanitarną
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FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania












zakażeniach, zachorowaniach i zgonach na zakażenia i choroby zakaźne
podlegające zgłoszeniu
kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne
i zdrowotne
ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru
w tym zakresie
współpraca z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej
i Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób w ramach
wspólnotowej sieci nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych
dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych
opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej
i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki
zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów
wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich
wydanie - w przypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób
zakaźnych
planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa
nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych
portach oraz przystaniach
udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych
lekarzom okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu
na statkach morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych
kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach
i zgromadzeniach

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Wojskowa Inspekcja Sanitarna
 sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez
uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych oraz dopuszczenie do użytku obiektów budowlanych, okrętów
Marynarki Wojennej oraz innych urządzeń w jednostkach organizacyjnych
podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz rejonach
zakwaterowania przejściowego żołnierzy i pracowników wojska
 prowadzenie działalności przeciwepidemicznej wobec chorób zakaźnych i innych
powodowanych warunkami środowiska służby i pracy
 prowadzenie działalności diagnostyczno-laboratoryjnej w zakresie badań
do celów sanitarno-epidemiologicznych
 prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej
Minister właściwy do spraw środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zwalczania zakażeń
i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi
na zwierzęta
Minister właściwy do spraw rolnictwa
Inspekcja Weterynaryjna
 współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie zwalczania zakażeń
i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi
na zwierzęta
Minister właściwy do spraw energii
 tworzenie rezerw strategicznych
Agencja Rezerw Materiałowych
 realizacja decyzji w sprawie tworzenia rezerw strategicznych poprzez zakup
towarów do rezerw
Rada Ministrów
 określenie, w drodze rozporządzenia, programów zapobiegania określonym
zakażeniom lub chorobom zakaźnym oraz lekooporności biologicznych
czynników chorobotwórczych, wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju lub
z konieczności dostosowania do programów międzynarodowych, mając
na względzie ich skuteczne wykonywanie oraz zapewnienie objęcia ochroną
zdrowotną osób, których szczególne narażenie na zakażenie wynika z sytuacji
epidemiologicznej

Podstawa prawna

ustawy:
 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych
u ludzi
 o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
ustawa:
 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych
u ludzi
ustawa:
 o rezerwach
strategicznych

ustawa:
 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych
u ludzi

Część A KPZK str. 58

EPIDEMIA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
 określenie, w drodze rozporządzenia, wykazu rodzajów czynności zawodowych
oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników,
funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych
lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności, mając na względzie ochronę
zdrowia pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy narażonych na działanie
biologicznych czynników chorobotwórczych w trakcie wykonywania czynności
zawodowych
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK
Wojewoda
 analiza i ocena zagrożeń
 ocena możliwych strat ludzkich
Państwowa Straż Pożarna
 współpraca z właściwymi organami i podmiotami wywołanych zagrożeniem
czynnikiem biologicznym, w tym np. udzielenie wsparcia w zakresie
dekontaminacji wstępnej

Podstawa prawna

ustawa:
 o zarządzaniu
kryzysowym

ustawy:
 o zarządzaniu
kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
 o ochronie
przeciwpożarowej

Część A KPZK str. 59

EPIDEMIA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw zdrowia
 możliwość zlecenia, w drodze umowy, utrzymywania gotowości do
wykonywania całodobowo i w dni ustawowo wolne od pracy świadczeń
zdrowotnych, w tym konsultacji lekarskich z zakresu zakażeń i chorób zakaźnych
 możliwość zlecenia, w drodze umowy, przechowywania zapasów produktów
leczniczych
i wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej i ubrań ochronnych dla
pracowników w ilości wystarczającej do wykonywania świadczeń zdrowotnych
 możliwość zlecenia, w drodze umowy, zapewnienia transportu sanitarnego ze
szczególnym uwzględnieniem transportu chorych na choroby szczególnie
niebezpieczne i wysoce zakaźne
Państwowa Inspekcja Sanitarna
 prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania
odpowiednich postaw i zachowań
 rozpoznanie i monitorowanie sytuacji epidemiologicznej
 zapewnienie systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym
 współpraca z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Komisją Europejską
i Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób w ramach
wspólnotowej sieci nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych
 opracowanie procedur i planów działania organów państwowej Inspekcji
Sanitarnej na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej
 weryfikacja i aktualizacja istniejących procedur i planów działania organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej
 udział w szkoleniach i treningach z zakresu reagowania na potencjalne
zagrożenia
 aktualizacja aktów prawnych
 bieżące informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i sposobach ich
zapobiegania
Główny Inspektor Farmaceutyczny
 zapewnienie informacji o dostępności produktów leczniczych

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

ustawy:
 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych
u ludzi
 o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
 prawo farmaceutyczne
 o produktach
biobójczych
 o świadczeniach opieki
zdrowotnej
finansowanych ze
środków publicznych
 o działalności leczniczej
 o zarządzaniu
kryzysowym

Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji
 współpraca w zakresie wydania rozporządzenia określającego szczegółową
organizację, sposób funkcjonowania oraz realizację zadań centrów
powiadamiania ratunkowego
 nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

ustawy:
 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych
u ludzi
 o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
 o systemie
powiadamiania
ratunkowego

rozporządzenie RM:
 w sprawie warunków
i sposobu
przygotowania oraz
wykorzystania
podmiotów leczniczych
na potrzeby obronne
państwa oraz
właściwości organów
w tych sprawach
rozporządzenie MZ:
 w sprawie trybu
zawierania umów w celu
realizacji zadań
z zakresu ochrony
zdrowia publicznego
przed zakażeniami
i chorobami zakaźnymi
oraz sposób ich
finansowania

Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA
 współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną i Wojskową Inspekcją Sanitarną
w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz
zapewnienia systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym
w kraju
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowej organizacji sposobu
funkcjonowania oraz realizacji zadań centrów powiadamiania ratunkowego
uwzględniając potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie jego
sprawnego funkcjonowania
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego
Minister Obrony Narodowej
Wojskowa Inspekcja Sanitarna
 współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie rozpoznawania,
diagnostyki i eliminacji zagrożenia epidemiologicznego w Siłach Zbrojnych oraz
na obszarze kraju
 zabezpieczenie w wojsku zapasów produktów leczniczych i wyrobów
medycznych oraz środków ochrony w sytuacjach kryzysowych związanych
z bezpieczeństwem epidemiologicznym
 zapewnienie systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym
w kraju oraz w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju

ustawy:
 o zarządzaniu
kryzysowym
 o systemie
powiadamiania
ratunkowego

ustawa:
 o zarządzaniu
kryzysowym

Część A KPZK str. 60

EPIDEMIA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Rada Ministrów
 określenie, w drodze rozporządzenia, programów zwalczania określonych
zakażeń lub chorób zakaźnych oraz lekooporności biologicznych czynników
chorobotwórczych, wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju lub
z konieczności dostosowania do programów międzynarodowych, mając
na względzie ich skuteczne wykonywanie oraz zapewnienie objęcia ochroną
zdrowotną osób, których szczególne narażenie na zakażenie wynika z sytuacji
epidemiologicznej
Minister właściwy do spraw energii
 wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych
Agencja Rezerw Materiałowych
 zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji
zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury
krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu
gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia
i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych RP
Odbiór, transport, dystrybucja, przetrzymanie, właściwe przygotowanie
do użytkowania i wykorzystanie udostępnionych rezerw strategicznych leży
po stronie wnioskującego o udostępnienie.
Minister właściwy do spraw środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie rozpoznawania
i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz zapewnienia systemu
wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym w kraju
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi
urzędów administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego

Podstawa prawna
ustawa:
 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych
u ludzi

ustawa:
 o rezerwach
strategicznych

ustawa:
 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych
u ludzi
ustawa:
 o zarządzaniu
kryzysowym

Część A KPZK str. 61

EPIDEMIA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

FAZA PRZYGOTOWANIA
Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 sporządzanie oraz podanie do publicznej wiadomości wojewódzkiego planu
działania na wypadek wystąpienia epidemii
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych
zachowań przed i w czasie klęsk żywiołowych
 zwołanie WZZK
Państwowa Straż Pożarna
 współpraca z właściwymi organami i podmiotami wywołanych zagrożeniem
czynnikiem biologicznym, w tym np. udzielenie wsparcia w zakresie
dekontaminacji wstępnej

Podstawa prawna

ustawy:
 o zarządzaniu
kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych
u ludzi
 o ochronie
przeciwpożarowej

Część A KPZK str. 62

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

SKAŻENIE CHEMICZNE NA LĄDZIE

SKAŻENIE CHEMICZNE NA LĄDZIE
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw gospodarki
 ustalenie w drodze rozporządzenia kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów,
tj. określenie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się
w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym lub dużym
ryzyku
 przygotowanie w porozumieniu z ministrem właściwym ds. wewnętrznych,
ministrem właściwym ds. administracji publicznej, MON, ministrem właściwym
ds. środowiska aktów wykonawczych określających wymagania dla raportów
bezpieczeństwa w odniesieniu do zakładów dużego ryzyka (ZDR)
 określenie, w drodze rozporządzenia rodzaje substancji, które powinny być
wykorzystywane do produkcji określonych produktów lub których
wykorzystywanie jest zabronione
 określenie, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu postępowania
z niektórymi rodzajami odpadów
Urząd Dozoru Technicznego
 wykonywanie dozoru technicznego zgodnie z przepisami o dozorze technicznym
 wspieranie organów administracji publicznej w działaniach służących
zapewnieniu bezpieczeństwa technicznego i ochronie środowiska
 stałe dostosowywanie kompetencji personelu i zakresu świadczonych usług
do wymagań i potrzeb rynku związanych z bezpieczeństwem technicznym
 aktywność w kraju i za granicą w zakresie działań służących poprawie
bezpieczeństwa technicznego i ochronie środowiska

Podstawa prawna
ustawy:
 prawo ochrony
środowiska
 o odpadach
 o odpadach
wydobywczych

ustawa:
 o dozorze technicznym

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca z ministrem właściwym ds. gospodarki, ministrem właściwym ds.
środowiska i MON w zakresie wydania rozporządzenia, w sprawie ustalenia
wymagań jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu
o dużym ryzyku
 określenie w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu warunków technicznych parkingów, na które są usuwane
pojazdy przewożące towary niebezpieczne, wraz z miejscami przeładunkowymi
towarów niebezpiecznych
 przygotowanie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki,
ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej oraz Ministrem Obrony Narodowej aktów
wykonawczych określających wymagania dla wewnętrznych i zewnętrznych
planów operacyjnych
Państwowa Straż Pożarna
 prowadzenie co najmniej raz w roku czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR) oraz co najmniej raz
na 3 lata w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) oraz
w przypadku wystąpienia w nich istotnych zmian
 przyjmowanie zgłoszeń zakładów ZZR i ZDR
 opiniowanie programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
przygotowanych przez zakłady ZZR i ZDR
 zatwierdzanie raportów o bezpieczeństwie, w tym wewnętrznych planów
operacyjno-ratowniczych oraz ich zmian w ZDR
 ustalanie w drodze decyzji grupy zakładów, których zlokalizowanie w bliskiej
odległości może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii
przemysłowej lub pogłębić jej skutki
Minister właściwy do spraw środowiska
 określenie kryteriów charakteryzujących poważne awarie objęte obowiązkiem
zgłoszenia
 informowanie Komisji Europejskiej o:
 doświadczeniach krajowych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom
 zakładach mogących powodować poważne awarie
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu, sposobu i formy
sporządzania planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Podstawa prawna
ustawy:
 prawo ochrony środowiska
 o przewozie towarów
niebezpiecznych
rozporządzenie:
 w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać plany
operacyjno-ratownicze

ustawy:
 prawo ochrony środowiska
 o odpadach
 o Inspekcji Ochrony
Środowiska

Część A KPZK str. 63

SKAŻENIE CHEMICZNE NA LĄDZIE

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 wykonanie analiz i ocen stanu środowiska
 opracowanie wieloletniego programu państwowego monitoringu środowiska
 organizacja i koordynacja kontroli podmiotów korzystających ze środowiska
o zasięgu lub znaczeniu ponadwojewódzkim
 badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych
awarii dla środowiska
 kontrola podmiotów o zasięgu lub znaczeniu ponadwojewódzkim, których
działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii
 prowadzenie szkoleń dla organów administracji publicznej oraz podmiotów,
których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii
 udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji
 udział w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, które mogą pogorszyć stan
środowiska, oraz urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem
 kontrola eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem
 podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem
wymagań związanych z ochroną środowiska, lub naruszaniem warunków
korzystania ze środowiska
 prowadzenie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 wdrażanie i realizacja zasad funkcjonowania systemu ocen oddziaływania
na środowisko w procesie planowania przestrzennego i w procesie
inwestycyjnym
 prowadzenie
postępowania
sądowo-administracyjnego
dotyczącego
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 opiniowanie przedsięwzięć dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko
Minister właściwy do spraw transportu
 przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie przewozów drogowych
towarów niebezpiecznych
Główny Inspektor Transportu Drogowego
 nadzór nad wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego, w tym
w sprawach kontroli bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych

ustawy:
 o transporcie drogowym
 prawo o ruchu drogowym
 o przewozie towarów
niebezpiecznych
(drogowym)
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej
 dopuszczenie statku ADN do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
 wydawanie świadectw eksperta ADN do spraw przewozu gazów i świadectw
eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów
 kontrola
bezpieczeństwa
przewozu
żeglugą
śródlądową
towarów
niebezpiecznych
 kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek
ładunku z tymi dokumentami
 współdziałanie z innymi organami m.in. w zakresie ochrony środowiska
 zarządzanie usługami informacji rzecznej (RIS), kierując się koniecznością
zapewnienia realizacji zadań w zakresie przekazywania informacji objętych tymi
usługami, a także koniecznością zapewnienia infrastruktury niezbędnej
do wykonywania tych zadań, w celu m.in. poprawy bezpieczeństwa
Minister Obrony Narodowej
 monitorowanie źródeł zagrożeń skażeniami i skażeń, mogących powodować
zagrożenie dla jednostek i instytucji wojskowych
 wykrywanie i rozpoznanie skażeń chemicznych (w tym bojowych środków
trujących i ich prekursorów)
 ostrzeganie i powiadamianie wojsk i innych instytucji o zagrożeniu skażeniami
 opracowanie oceny sytuacji skażeń
 realizacja przedsięwzięć wynikających z rozporządzenia w sprawie zadań
w zakresie ochrony środowiska w MON
 określenie, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu postępowania
z niektórymi rodzajami odpadów
 współpraca z ministrem właściwym ds. gospodarki, ministrem właściwym
ds. wewnętrznych, ministrem właściwym ds. środowiska w sprawie ustalenia
wymagań jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu
o dużym ryzyku
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów

Podstawa prawna
ustawy:
 o przewozie towarów
niebezpiecznych
 o żegludze śródlądowej

ustawy:
 prawo ochrony
środowiska
 o odpadach
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK
Wojewoda
Komendant Wojewódzki PSP
 obowiązek kontrolowania i nadzoru zakładów stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska
 inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom
 kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania
poważnych awarii
 prowadzenie szkoleń dla organów administracji publicznej oraz podmiotów,
których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii
 prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia
awarii
 akceptacja programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
przygotowanych przez zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku

Podstawa prawna

ustawy:
 prawo ochrony środowiska
 o Inspekcji Ochrony
Środowiska
 o przewozie towarów
niebezpiecznych
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowej organizacji, sposobu
funkcjonowania oraz realizacji zadań centrów powiadamiania ratunkowego
uwzględniając potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie jego
sprawnego funkcjonowania
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego

Podstawa prawna
ustawy:
 o zarządzaniu
kryzysowym
 o ochronie
przeciwpożarowej
 o systemie
powiadamiania
ratunkowego

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji
 współpraca w zakresie wydania rozporządzenia określającego szczegółową
organizację, sposób funkcjonowania oraz realizację zadań centrów
powiadamiania ratunkowego
 nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
 prowadzenie działalności edukacyjnej
Państwowa Straż Pożarna
 ustalanie w drodze decyzji grupy zakładów, których zlokalizowanie w bliskiej
odległości może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii
przemysłowej lub pogłębić jej skutki
 prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakładach o zwiększonym
lub dużym ryzyku oraz w przypadku wystąpienia w nich istotnych zmian –
przyjmowanie zgłoszeń
 akceptowanie programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
przygotowywanych przez zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku
Minister właściwy do spraw transportu
 koordynacja działań na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych
w zakresie dróg publicznych i transportu kolejowego
 przygotowanie alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych w przypadku
wystąpienia zakłóceń na dotychczasowych szlakach kolejowych i drogowych
Minister właściwy do spraw gospodarki
 udział w przygotowaniu, w drodze rozporządzenia, wymagań, jakim powinny
odpowiadać wewnętrzne i zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze
Minister właściwy do spraw środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 ustalenie szczegółowych zasad postępowania w przypadku wystąpienia
poważnej awarii w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Ochrony
Środowiska oraz zasad współdziałania z innymi organami administracji publicznej
 organizacja szkoleń pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska

Podstawa prawna
ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o zarządzaniu kryzysowym
 prawo ochrony
środowiska
 o ochronie
przeciwpożarowej
 o systemie powiadamiania
ratunkowego

ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o drogach publicznych
 o transporcie kolejowym
ustawa:
 prawo ochrony środowiska
ustawa:
 o Inspekcji Ochrony
Środowiska
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SKAŻENIE CHEMICZNE NA LĄDZIE

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw zdrowia
 przygotowanie sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach
sytuacji kryzysowej

Minister właściwy do spraw budżetu
 uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Minister Obrony Narodowej
 przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP
do wsparcia działań organów administracji publicznej
 realizacja przedsięwzięć wynikających z rozporządzenia w sprawie zadań
w zakresie ochrony środowiska w MON
 monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
 udział i prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń w zakresie realizacji zadań
zarządzania kryzysowego
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi
urzędów administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK

Podstawa prawna
ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o Państwowym
Ratownictwie Medycznym
ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o finansach publicznych
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

Wojewoda
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych
zachowań przed i w czasie skażenia
 zwołanie WZZK

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
 prawo ochrony
środowiska

Komendant Wojewódzki PSP
 sporządzanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych z uwzględnieniem
transgranicznych skutków awarii przemysłowych
 sprawdzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w drodze ćwiczeń
przeprowadzanych nie rzadziej niż raz na 3 lata
 udostępnienie instrukcji postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia
awarii przemysłowej (BIP)
 uzgadnianie sposobu ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku
wystąpienia awarii przemysłowej

rozporządzenie MSWiA:
 w sprawie szczegółowego
zakresu informacji
wymaganych do podania
do publicznej wiadomości
przez właściwe organy
Państwowej Straży
Pożarnej
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

SKAŻENIE CHEMICZNE NA MORZU

SKAŻENIE CHEMICZNE NA MORZU
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
Urzędy Morskie
 nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi
 nadzór i kontrola ruchu statków z ładunkami niebezpiecznymi oraz odbioru
odpadów ze statków
 doskonalenie systemu kontroli statków pod kątem przestrzegania wymogów
ochrony środowiska
 współpraca z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną w zakresie rozpoznawania
i likwidacji zagrożeń z tytułu zatopionych bojowych środków chemicznych
 monitorowanie obszarów morskich RP w ramach zwiadu lotniczego oraz
współpraca z europejskim systemem CleanSeaNet

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

ustawy:
 o zapobieganiu
zanieczyszczeniu morza
przez statki
 o bezpieczeństwie
morskim
 o obszarach morskich RP
i administracji morskiej

Minister właściwy do spraw środowiska
 generalny nadzór nad ochroną środowiska w tym również morskiego
 doskonalenie systemu kontroli statków pod kątem przestrzegania wymogów
ochrony środowiska
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń
zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu
Minister Obrony Narodowej
 wydanie rozporządzeń regulujących sposób realizacji postanowień zawartych
w ustawach dla jednostek pływających Marynarki Wojennej

rozporządzenie RM:
 w organizacji
i sposobu zwalczania
zagrożeń
i zanieczyszczeń na
morzu
rozporządzenia MI:
 w sprawie narodowego
systemu monitorowania
ruchu statków
i przekazywania
informacji
rozporządzenie MTiGM:
 w sprawie współpracy
urzędów morskich
z Marynarką Wojenną
i Strażą Graniczną

Marynarka Wojenna
 sukcesywne rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń z tytułu zatopionych bojowych
środków chemicznych
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 wydanie rozporządzeń regulujących sposób realizacji postanowień zawartych
w ustawach dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji
Straż Graniczna
 rozpoznawanie zagrożeń
 nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez
statki przepisów obowiązujących na tych obszarach
 zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych
przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji
chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także
zanieczyszczaniu wód granicznych
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo ochrony środowiska

ustawa:
 o działach administracji
rządowej
ustawy:
 o zapobieganiu
zanieczyszczeniu morza
przez statki
 o bezpieczeństwie
morskim
 o obszarach morskich RP
i administracji morskiej
ustawy:
 o zapobieganiu
zanieczyszczeniu morza
przez statki
 o bezpieczeństwie
morskim
 o obszarach morskich RP
i administracji morskiej

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
 zatwierdzenie krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska
morskiego
Administracja Morska
 nadzór nad opracowaniem portowych i obiektowych planów zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń na wodach portowych
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR)
 utrzymywanie gotowości do przyjmowania zawiadomień o zagrożeniach
i zanieczyszczeniach środowiska morskiego
 utrzymywanie gotowości sił i środków do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń
 planowanie akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń
 przygotowanie krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń
środowiska morskiego

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

ustawa:
 o zapobieganiu
zanieczyszczeniu morza
przez statki

Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 uzgodnienie, w procesie zatwierdzania przez ministra właściwego do spraw
gospodarki morskiej, krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń
na morzu, w części dotyczącej jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej i Policji
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji

rozporządzenie MI:
 w sprawie szczegółowej
organizacji Morskiej
Służby Poszukiwania
i Ratownictwa
rozporządzenie Rady
Ministrów:
 w sprawie organizacji
i sposobu zwalczania
zagrożeń
i zanieczyszczeń
na morzu

Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
 uzgodnienie krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji
meteorologicznej, hydrologicznej oraz hydrodynamicznej Bałtyku
 opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeń organom
administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska
 gotowość do podjęcia badań terenowych na zlecenie ministra właściwego
ds. środowiska lub innych organów uprawnionych do monitorowania stanu
środowiska morskiego
Minister właściwy do spraw środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 badanie i ocena jakości środowiska morskiego
Minister Obrony Narodowej
 uzgodnienie krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu
 udział i prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń w zakresie realizacji zadań
zarządzania kryzysowego

Podstawa prawna
ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie RM:
 w sprawie organizacji
i sposobu zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń
na morzu
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawa:
 prawo wodne
rozporządzenie RM:
 w sprawie organizacji
i sposobu zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń
na morzu

ustawa:
 o Inspekcji Ochrony
Środowiska
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie RM:
 w sprawie organizacji
i sposobu zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń
na morzu

Część A KPZK str. 72

SKAŻENIE CHEMICZNE NA MORZU

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi
urzędów administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 współdziałanie z Urzędem Morskim w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu
działania kryzysowego w przypadku wystąpienia katastrof morskich, w tym
koordynacji działań różnych służb i współpracy ze służbami państw ościennych

Podstawa prawna
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

Część A KPZK str. 73

ZAKŁÓCENIE FUNKCJONOWANIA SIECI I
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

ZAKŁÓCENIE FUNKCJONOWANIA SIECI I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Minister właściwy do spraw informatyzacji
 określenie, w drodze rozporządzenia, minimalnych środków technicznych
i organizacyjnych oraz metod zapobiegania zagrożeniom, które mają istotny
wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług i jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni
są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności
sieci lub usług, biorąc pod uwagę wytyczne Komisji Europejskiej oraz Europejskiej
Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w tym zakresie
 określenie, w drodze rozporządzenia, wzoru formularza do przekazywania przez
przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi UKE informacji o naruszeniu
bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, które miało istotny wpływ
na funkcjonowanie sieci lub usług, o podjętych działaniach zapobiegawczych
i środkach naprawczych oraz podjętych przez przedsiębiorcę działaniach
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 wykonywanie przewidzianych ustawą Prawo telekomunikacyjne i przepisami
wydanymi na jej podstawie, zadań z zakresu regulacji i kontroli gospodarki w
zakresie zasobów częstotliwości, zasobów numeracji, spełniania wymagań
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz wykonywania
obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w tym w szczególności:
 wykrywanie, lokalizowanie i neutralizowanie źródeł zakłóceń pola
elektromagnetycznego
 prowadzenie kontroli przestrzegania zasad ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej
 prowadzenie kontroli przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie realizacji
obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa
i porządku publicznego
 nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców zadań w zakresie
bezpieczeństwa i integralności sieci i usług
 przygotowywanie wytycznych i poradników w zakresie sporządzania planów działań
w sytuacjach szczególnych zagrożeń
 prowadzenie Centrum Przetwarzania Danych Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej
z Centralną Bazą Danych
 przygotowywanie procedur i zasad wprowadzania ograniczeń w działalności
telekomunikacyjnej oraz priorytetowego odtwarzania funkcjonowania sieci i usług
 opracowywanie i przetwarzanie:
- sprawowania rocznego dla Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji do
spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
- raportu rocznego dla ministra właściwego do spraw informatyzacji
o zgłoszonych naruszeniach bezpieczeństwa i integralności sieci i usług oraz
podjętych działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych

ustawa:
 prawo
telekomunikacyjne
rozporządzenie Rady
Ministrów:
 w sprawie planu działań
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego
w sytuacjach
szczególnych zagrożeń

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 nadzór nad przeprowadzaniem okresowej oceny występujących i potencjalnych
zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania Sieci
Łączności Rządowej wykorzystywanej przez administrację publiczną (realizowany
przez Policję)
 przeprowadzanie okresowej oceny występujących i potencjalnych zagrożeń
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów
telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez ministra właściwego ds.
wewnętrznych, w tym infrastruktury krytycznej ministra
 nadzór nad realizacją długofalowych działań z zakresu bezpieczeństwa m.in.
rozbudową i modernizacją wewnętrznej infrastruktury telekomunikacyjnej
 przegląd stanu prawnego procedur i zasobów
 nadzór nad realizacją zadań zawartych w planach ochrony infrastruktury
krytycznej dla obiektów, systemów i sieci infrastruktury, której operatorem jest
minister właściwy ds. wewnętrznych oraz instrukcjami bezpieczeństwa
teleinformatycznego tych systemów
 prowadzenie szkoleń w ministerstwie z zakresu bezpieczeństwa informacji
 uzyskanie, przetwarzanie i przekazanie informacji mających wpływ
na funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych, w tym IK ministra
właściwego do spraw wewnętrznych

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

Komendant Główny Policji
 przeprowadzanie okresowej oceny występujących i potencjalnych zagrożeń
mogących mieć wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania Sieci
Łączności Rządowej wykorzystywanej przez administrację publiczną
 przeprowadzenie okresowej oceny występujących i potencjalnych zagrożeń
mogących mieć wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania
systemów telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez Policję, w tym
infrastruktury krytycznej Policji
 nadzór nad realizacją długofalowych działań z zakresu bezpieczeństwa m.in.
rozbudową i modernizacją wewnętrznej infrastruktury telekomunikacyjnej
 przegląd stanu prawnego procedur i zasobów
 nadzór nad realizacją zadań zwartych w „Planie Ochrony Infrastruktury
Krytycznej Policji” oraz instrukcjami bezpieczeństwa teleinformatycznego
systemów
 prowadzenie działalności szkoleniowej w Policji
 uzyskanie, przetwarzanie i przekazanie informacji mających wpływ
na funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych, w tym infrastruktury
krytycznej, której operatorem jest Policja

Część A KPZK str. 74

ZAKŁÓCENIE FUNKCJONOWANIA SIECI I
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 sporządzanie analiz wystąpienia potencjalnych, szczególnych zagrożeń
na obszarze wykonywania działalności telekomunikacyjnej oraz dokonywanie
oceny ich wpływu na świadczone usługi i infrastrukturę telekomunikacyjną
w zakresie utrzymania ciągłości prowadzonej działalności telekomunikacyjnej
 sporządzanie analiz potrzeb w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania
usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego
 przygotowanie projektów planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
 podjęcie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i integralności sieci, usług

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 przeprowadzanie okresowej oceny występujących i potencjalnych zagrożeń
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów
telekomunikacyjnych wykorzystywanych w KSRG, w tym infrastruktury krytycznej
PSP
 nadzór nad realizacją zadań zawartych w planach ochrony infrastruktury
krytycznej obiektów należących do PSP, wchodzących w skład systemu
ratowniczego oraz instrukcji bezpieczeństwa teleinformatycznego
 przegląd stanu prawnego procedur i zasobów
 nadzór nad realizacją zadań zawartych w planach ochrony infrastruktury
krytycznej PSP wchodzących w skład systemu ratowniczego oraz instrukcji
bezpieczeństwa teleinformatycznego
 prowadzenie działalności szkoleniowej w PSP
 uzyskanie, przetwarzanie i przekazanie informacji mających wpływ
na funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych w PSP, w tym infrastruktury
krytycznej należącej do PSP, wchodzącej w skład systemu ratowniczego
Komendant Główny Straży Granicznej
 przeprowadzenie okresowej oceny występujących i potencjalnych zagrożeń
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów
telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez SG, w tym infrastruktury
krytycznej SG
 nadzór nad realizacją długofalowych działań z zakresu bezpieczeństwa m.in.
rozbudową i modernizacją wewnętrznej infrastruktury telekomunikacyjnej
 przegląd stanu prawnego procedur i zasobów
 nadzór nad realizacją zadań zwartych w „Planie Ochrony Infrastruktury
Krytycznej Straży Granicznej” oraz „Instrukcji Ochrony Obiektu Infrastruktury
Krytycznej Straży Granicznej”
 prowadzenie działalności szkoleniowej w SG
 uzyskanie, przetwarzanie i przekazanie informacji mających wpływ
na funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych, w tym IK SG
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

Część A KPZK str. 75

ZAKŁÓCENIE FUNKCJONOWANIA SIECI I
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 gromadzenie i analiza materiałów dot. zagrożeń uzyskanych przez Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa
 doskonalenie metod, form oraz zakresu gromadzenia i przetwarzania informacji
przydatnych w procesie monitorowania i analizy zagrożeń (CAR)
 identyfikacja zagrożeń występujących w Polsce oraz zagrożeń dla obywateli RP
poza granicami kraju
 sporządzanie informacji i analiz dotyczących oceny możliwości wystąpienia
zagrożeń lub ich rozwoju
 wypracowywanie wniosków i propozycji zapobiegania i przeciwdziałania
zagrożeniom
 informowanie stałych członków RZZK o potencjalnych zagrożeniach oraz
działaniach podjętych przez właściwe organy
 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej
 weryfikacja procedur wymiany informacji pomiędzy podmiotami zarządzania
kryzysowego
 obsługa RZZK
Wojewoda
 analiza i ocena zagrożeń

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
województwie
rozporządzenie RM
 w sprawie planu działań
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego
w sytuacjach szczególnych
zagrożeń

Część A KPZK str. 76

ZAKŁÓCENIE FUNKCJONOWANIA SIECI I
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw informatyzacji
 uzgadnianie we właściwym sobie zakresie planów działań w sytuacjach
szczególnych
zagrożeń
opracowywanych
przez
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 wykonywanie przewidzianych ustawą Prawo telekomunikacyjne i przepisami
wydanymi na jej podstawie regulacji w zakresie działalności telekomunikacyjnej,
gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz wykonywania
obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa, w tym w szczególności:
 wykrywanie, lokalizowanie i eliminacja źródeł szkodliwych zakłóceń
 prowadzenie
kontroli
przestrzegania
zasad
ochrony
tajemnicy
telekomunikacyjnej
 prowadzenie kontroli przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie
realizacji obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego
 nadzór nad realizacją przez przedsiębiorców zadań w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i integralności sieci i usług
 nadzór nad aktualizacją oraz uzgadnianie planów działań w sytuacjach
szczególnych
zagrożeń,
przygotowanych
przez
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych
 zapewnienie funkcjonowania Centrum Przetwarzania Danych Platformy
Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych
 aktualizowanie procedur wprowadzania ograniczeń w działalności
telekomunikacyjnej oraz priorytetowego odtwarzania funkcjonowania sieci
i usług telekomunikacyjnych
Przedsiębiorca telekomunikacyjny
 sporządzanie i aktualizowanie planów działań w sytuacjach szczególnych
zagrożeń oraz ich uzgadnianie z organami administracji publicznej
w szczególności w zakresie:
 współpracy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
 współpracy z właściwymi podmiotami i służbami w zakresie utrzymania
ciągłości, a w przypadku jej utraty - odtwarzania świadczenia usług
telekomunikacyjnych i dostarczania sieci telekomunikacyjnej, a także
sposobów
wzajemnego
przekazywania
informacji,
alarmowania
i ostrzegania, dotyczących sytuacji szczególnych zagrożeń, a także
powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych
w planie
 technicznych i organizacyjnych przygotowań, w przypadku wprowadzenia

Podstawa prawna
ustawy:
 prawo
telekomunikacyjne
 o zarządzaniu
kryzysowym
rozporządzenie Rady
Ministrów:
 w sprawie planu działań
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego
w sytuacjach
szczególnych zagrożeń

Podmiot współpracujący - zadania
Rada Ministrów
 określenie, w drodze rozporządzenia rodzajów planów działań w sytuacjach
szczególnych zagrożeń, ich zawartości oraz trybu sporządzania i aktualizacji,
organów uzgadniających plany oraz zakresu tych uzgodnień, a także rodzajów
przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do uzgadniania zawartości
planów
 określenie, w drodze rozporządzenia rodzajów działalności telekomunikacyjnej
lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych niepodlegających
obowiązkowi sporządzania planu
 określenie, w drodze rozporządzenia, wymagań technicznych i eksploatacyjnych
dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz
obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego, kierując się zasadą minimalizacji nakładów przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego i podmiotów uprawnionych
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 uzgadnianie we właściwym sobie zakresie planów ogólnych działań w sytuacjach
szczególnych
zagrożeń
opracowywanych
przez
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych
 nadzór nad przeprowadzeniem okresowej oceny występujących i potencjalnych
zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania Sieci
Łączności Rządowej wykorzystywanej przez administrację publiczną
(realizowany przez Policję)
 przeprowadzenie okresowej oceny występujących i potencjalnych zagrożeń
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów
telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez ministra właściwego ds.
wewnętrznych, w tym infrastruktury krytycznej ministra
 nadzór nad realizacją długofalowych działań z zakresu bezpieczeństwa m.in.
rozbudową i modernizacją wewnętrznej infrastruktury telekomunikacyjnej
 przegląd stanu prawnego procedur i zasobów
 nadzór nad realizacją zadań zwartych w planach ochrony infrastruktury
krytycznej dla obiektów, systemów i sieci infrastruktury, której operatorem jest
minister właściwy ds. wewnętrznych oraz instrukcjami bezpieczeństwa
teleinformatycznego tych systemów
 prowadzenie szkoleń w Ministerstwie z zakresu bezpieczeństwa informacji
 uzyskanie, przetwarzanie i przekazanie informacji mających wpływ
na funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych, w tym infrastruktury
krytycznej ministra właściwego ds. wewnętrznych

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo telekomunikacyjne

rozporządzenie RM:
 w sprawie planu działań
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego
w sytuacjach szczególnych
zagrożeń

Komendant Główny Policji
 realizacja przedsięwzięć planistycznych dotyczących przygotowania i realizacji
ochrony systemów teleinformatycznych, w tym infrastruktury krytycznej Policji

Część A KPZK str. 77

ZAKŁÓCENIE FUNKCJONOWANIA SIECI I
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
ograniczeń w działalności telekomunikacyjnej przewidzianych ustawą
 sposobu udostępniania urządzeń telekomunikacyjnych, niezbędnych
do przeprowadzenia
akcji
ratowniczej
innemu
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnemu, podmiotom koordynującym działania ratownicze,
podmiotom właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, służbom
ustawowo powołanym do niesienia pomocy, a także innym podmiotom
realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego
 ewidencji i gromadzenia rezerw przedsiębiorcy lub współpracy z dostawcami
sprzętu oraz usług serwisowych i naprawczych
 przygotowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorcy obowiązujących
w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych zagrożeń
 wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie przygotowania i utrzymywania
wskazanych elementów sieci telekomunikacyjnych dla zapewnienia
telekomunikacji na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem
narodowym, w tym obroną państwa, realizowanych na zasadach
określonych w planach, decyzjach lub umowach zawartych między
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a uprawnionymi podmiotami
 podejmowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i integralności sieci i usług

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

 przygotowanie własnych stanowisk kierowania systemów telekomunikacyjnych
w sposób umożliwiający wykonanie zadań w warunkach wystąpienia zagrożenia
 przygotowanie alternatywnych systemów alarmowania stanów osobowych
jednostki
 gromadzenie danych o zasobach sił i środków niezbędnych do zapewnienia
ciągłości działania własnych systemów telekomunikacyjnych
 organizowanie własnych szkoleń, ćwiczeń i treningów oraz udział
w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez właściwe służby
i organy administracji publicznej
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 przeprowadzenie okresowej oceny występujących i potencjalnych zagrożeń
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów
telekomunikacyjnych wykorzystywanych w KSRG, w tym infrastruktury
krytycznej PSP
 nadzór nad realizacją długofalowych działań z zakresu bezpieczeństwa m.in.
rozbudową i modernizacją wewnętrznej infrastruktury telekomunikacyjnej
 przegląd stanu prawnego procedur i zasobów
 nadzór nad realizacją zadań zwartych w planach ochrony infrastruktury
krytycznej obiektów należących do PSP, wchodzących w skład systemu
ratowniczego oraz instrukcji bezpieczeństwa teleinformatycznego
 prowadzenie działalności szkoleniowej w PSP
 uzyskanie, przetwarzanie i przekazanie informacji mających wpływ
na funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych w PSP, w tym infrastruktury
krytycznej należącej do PSP, wchodzącej w skład systemu ratowniczego
Komendant Główny Straży Granicznej
 przeprowadzenie okresowej oceny występujących i potencjalnych zagrożeń
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów
telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez SG, w tym infrastruktury
krytycznej SG
 nadzór nad realizacją długofalowych działań z zakresu bezpieczeństwa m.in.
rozbudową i modernizacją wewnętrznej infrastruktury telekomunikacyjnej
 przegląd stanu prawnego procedur i zasobów
 nadzór nad realizacją zadań zwartych w „Planie Ochrony Infrastruktury
Krytycznej Straży Granicznej” oraz „Instrukcji Ochrony Obiektu Infrastruktury
Krytycznej Straży Granicznej”
 prowadzenie działalności szkoleniowej w SG
 uzyskanie, przetwarzanie i przekazanie informacji mających wpływ
na funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych, w tym infrastruktury
krytycznej SG

Część A KPZK str. 78

ZAKŁÓCENIE FUNKCJONOWANIA SIECI I
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister Obrony Narodowej
 uzgadnianie we właściwym sobie zakresie planów ogólnych działań w sytuacjach
szczególnych
zagrożeń
opracowywanych
przez
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych

Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
Minister właściwy do spraw zagranicznych
 uzgadnianie we właściwym sobie zakresie planów ogólnych działań w sytuacjach
szczególnych
zagrożeń
opracowywanych
przez
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych

Minister właściwy do spraw finansów publicznych
 uzgadnianie we właściwym sobie zakresie planów ogólnych działań w sytuacjach
szczególnych
zagrożeń
opracowywanych
przez
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych

Minister właściwy do spraw sprawiedliwości
 uzgadnianie we właściwym sobie zakresie planów ogólnych działań w sytuacjach
szczególnych
zagrożeń
opracowywanych
przez
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych
Minister Koordynator Służb Specjalnych
 podejmowanie działań służących zapewnieniu współdziałania służb specjalnych
w ramach przyznanych im kompetencji i postawionych przed nimi zadań, a także
organizowanie i zapewnienie współpracy służb specjalnych z innymi służbami
i instytucjami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa
 zapewnianie optymalnych warunków dla współpracy służb specjalnych
ze służbami specjalnymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 uzgadnianie we właściwym sobie zakresie planów ogólnych działań w sytuacjach
szczególnych
zagrożeń
opracowywanych
przez
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych

Podstawa prawna
rozporządzenie RM:
 w sprawie planu działań
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego
w sytuacjach szczególnych
zagrożeń
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

rozporządzenie RM:
 w sprawie planu działań
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego
w sytuacjach szczególnych
zagrożeń
rozporządzenie RM:
 w sprawie planu działań
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego
w sytuacjach szczególnych
zagrożeń
rozporządzenie RM:
 w sprawie planu działań
przedsiębiorcy telekom.
w sytuacjach szczególnych
zagrożeń
rozporządzenie PRM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
– Członka Rady Ministrów
Mariusza Kamińskiego –
Koordynatora Służb
Specjalnych
rozporządzenie RM:
 w sprawie planu działań
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego
w sytuacjach szczególnych
zagrożeń

Część A KPZK str. 79

ZAKŁÓCENIE FUNKCJONOWANIA SIECI I
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Szef Agencji Wywiadu
 uzgadnianie we właściwym sobie zakresie planów ogólnych działań w sytuacjach
szczególnych
zagrożeń
opracowywanych
przez
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi
urzędów administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego do
spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
 uzgadnianie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 współpraca z organami administracji publicznej oraz jednostkami
informacyjnymi i analitycznymi podmiotów krajowych i zagranicznych
odpowiedzialnymi za monitorowanie i analizę zagrożeń, w tym z ośrodkami
naukowymi i badawczymi
 inicjowanie działań w zakresie pozyskiwania informacji o możliwych
zagrożeniach
 sporządzanie analiz i informacji analitycznych o potencjalnych i zaistniałych
zagrożeniach
 analiza zagrożeń ze względu na możliwość spowodowania sytuacji kryzysowej
 obsługa RZZK
Wojewoda
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 uzgadnianie opracowywanego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego planu
rejonowego działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie
klęsk żywiołowych
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna
rozporządzenie RM:
 w sprawie planu działań
przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego
w sytuacjach szczególnych
zagrożeń
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
rozporządzenie RM
 w sprawie planu działań
przedsiębiorcy telekom.
w sytuacjach szczególnych
zagrożeń

Część A KPZK str. 80

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
ENERGETYCZNYM

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw energii
 przygotowanie projektu polityki energetycznej państwa i koordynowanie jej
realizacji
 określenie
w
drodze
rozporządzenia
szczegółowych
warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego biorąc pod uwagę
bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie tego systemu, budowy
i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej
poprzez
zapewnienie
bezpieczeństwa
funkcjonowania
systemu
elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci
przesyłowej elektroenergetycznej
 eksploatacja, konserwacja i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz
z połączeniami z innymi systemami elektroenergetycznymi, w sposób
gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
 zapewnienie długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego
w celu zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania energii
elektrycznej w obrocie krajowym i transgranicznym, w tym w zakresie
rozbudowy sieci przesyłowej, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy
połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi
 współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub
przedsiębiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego
funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz skoordynowania ich
rozwoju
 zakup usług systemowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego, niezawodności tego systemu i utrzymania
parametrów jakościowych energii elektrycznej
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych
 rozstrzyganie sporów w zakresie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie
do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub
dystrybucji energii
 udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług przesyłania lub
dystrybucji energii

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo energetyczne

Podmiot współpracujący zadania
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 wykonywania uprawnień z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku
do operatorów przesyłowych systemu elektroenergetycznego, a także
w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej
 przygotowywanie analiz i koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych
dotyczących działalności podmiotów sektora infrastruktury energetycznej
Minister Koordynator Służb Specjalnych
 podejmowanie działań służących zapewnieniu współdziałania służb specjalnych
w ramach przyznanych im kompetencji i postawionych przed nimi zadań, a także
organizowanie i zapewnienie współpracy służb specjalnych z innymi służbami
i instytucjami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa
 zapewnianie optymalnych warunków dla współpracy służb specjalnych
ze służbami specjalnymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 rozpoznawanie,
zapobieganie
i
zwalczanie
zagrożeń
godzących
w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Szef Agencji Wywiadu
 uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom
informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa
państwa
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej

Podstawa prawna
rozporządzenie RM:
 w sprawie Pełnomocnika
Rządu do spraw
Strategicznej
Infrastruktury
Energetycznej
rozporządzenie PRM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
– Członka Rady Ministrów
Mariusza Kamińskiego –
Koordynatora Służb
Specjalnych
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

Część A KPZK str. 81

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
ENERGETYCZNYM

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania
 kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz
kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych
energii elektrycznej
 kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków
dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej
 współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom
przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję
 ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności
przedsiębiorstw energetycznych
 monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący zadania

Podstawa prawna

 obsługa RZZK
 realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o szczególnych uprawnieniach
ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych
spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność
w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych z dnia
18 marca 2010 r. (Dz.U. 2016 poz.2012)

Część A KPZK str. 82

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
ENERGETYCZNYM

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw energii
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 opracowanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii
o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy
tego systemu po wystąpieniu awarii

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo energetyczne

Podmiot współpracujący zadania
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 wykonywania uprawnień z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku
do operatorów przesyłowych systemu elektroenergetycznego, a także
w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej
 przygotowywanie analiz i koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych
dotyczących działalności podmiotów sektora infrastruktury energetycznej
Minister Koordynator Służb Specjalnych
 podejmowanie działań służących zapewnieniu współdziałania służb specjalnych
w ramach przyznanych im kompetencji i postawionych przed nimi zadań, a także
organizowanie i zapewnienie współpracy służb specjalnych z innymi służbami
i instytucjami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa
 zapewnianie optymalnych warunków dla współpracy służb specjalnych
ze służbami specjalnymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 rozpoznawanie,
zapobieganie
i
zwalczanie
zagrożeń
godzących
w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Szef Agencji Wywiadu
 uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom
informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa
państwa
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi
urzędów administracji publicznej

Podstawa prawna
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawa:
 o działach administracji
rządowej

rozporządzenie RM:
 w sprawie Pełnomocnika
Rządu do spraw
Strategicznej
Infrastruktury
Energetycznej
rozporządzenie PRM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
– Członka Rady Ministrów
Mariusza Kamińskiego –
Koordynatora Służb
Specjalnych
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

Część A KPZK str. 83

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
ENERGETYCZNYM

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący zadania
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk
żywiołowych
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie

Część A KPZK str. 84

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
PALIWOWYM

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE PALIWOWYM
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw energii
 przygotowanie projektu polityki energetycznej państwa i koordynowanie jej
realizacji
 prowadzenie bieżącego monitoringu zaopatrzenia kraju w ropę naftową
i paliwa oraz stanu wielkości i struktury zapasów ropy naftowej i paliw
 nadzór właścicielski nad infrastrukturą służącą do wydobycia, rafinacji,
przetwarzania ropy naftowej
Agencja Rezerw Materiałowych
 przygotowywanie informacji dla ministra właściwego ds. energii dotyczącej
wielkości i dostępności zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw
 realizacja decyzji w sprawie tworzenia rezerw strategicznych poprzez zakup
towarów do rezerw
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub
przetwarzania oraz przywozu ropy naftowej, produktów naftowych (paliw) oraz
gazu płynnego LPG
 tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

Podstawa prawna
ustawa:
 o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa
paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku
naftowych

Podmiot współpracujący zadania
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 wykonywania uprawnień z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do
operatorów przesyłowych systemu gazowego oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji
Rurociągów Naftowych SA, a także w stosunku do innych podmiotów sektora
infrastruktury energetycznej
 nadzór właścicielski nad magazynowaniem i przesyłaniem rurociągami ropy
naftowej oraz produktów ropopochodnych, jak również terminale portowe
do przeładunku tych produktów oraz ropy naftowej
 przygotowywanie analiz i koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych
dotyczących działalności podmiotów sektora infrastruktury energetycznej
Minister Koordynator Służb Specjalnych
 podejmowanie działań służących zapewnieniu współdziałania służb specjalnych
w ramach przyznanych im kompetencji i postawionych przed nimi zadań, a także
organizowanie i zapewnienie współpracy służb specjalnych z innymi służbami
i instytucjami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa
 zapewnianie optymalnych warunków dla współpracy służb specjalnych
ze służbami specjalnymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 rozpoznawanie,
zapobieganie
i
zwalczanie
zagrożeń
godzących
w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Szef Agencji Wywiadu
 uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom
informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa
państwa
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń

Podstawa prawna
rozporządzenie RM:
 w sprawie Pełnomocnika
Rządu ds. Strategicznej
Infrastruktury
Energetycznej

rozporządzenie PRM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
– Członka Rady Ministrów
Mariusza Kamińskiego –
Koordynatora Służb
Specjalnych
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

Część A KPZK str. 85

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
PALIWOWYM

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący zadania
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK
 realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o szczególnych uprawnieniach
ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu
w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących
działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych
z dnia 18 marca 2010 r. (Dz.U. 2016 poz.2012)
Wojewoda
 przygotowanie planów działań mających na celu wdrożenie ograniczeń zużycia
paliwa

Podstawa prawna

ustawa:
 o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa
paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku
naftowym

Część A KPZK str. 86

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
PALIWOWYM

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw energii
 wydanie, w drodze rozporządzenia, szczegółowego wykazu surowców oraz
produktów naftowych uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów
interwencyjnych i zapasów obowiązkowych
 zatwierdzanie, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, wojewódzkich planów działań, mających na celu zapewnienie
wdrożenia ograniczeń
 określenie, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu obniżania ilości
zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
Agencja Rezerw Materiałowych
 określenie wielkości i struktury zapasów interwencyjnych
 tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych
 przygotowywanie informacji dla ministra właściwego ds. energii w sprawie
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
 przygotowywanie informacji dla ministra właściwego ds. energii o stanie
zapasów ropy naftowej i produktów naftowych
 zlecanie, na podstawie umowy, utrzymywania zapasów agencyjnych
przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu
ropą naftową lub paliwami, wytwarzania paliw lub magazynowania ropy
naftowej lub paliw
 nakładanie kar za niedopełnienie obowiązku tworzenia i utrzymywania
zapasów obowiązkowych
 finansowanie zapasów agencyjnych

Podstawa prawna
ustawa:
 o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa
paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku
naftowym

Podmiot współpracujący zadania
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 wydanie opinii w sprawie wojewódzkich planów działań, mających na celu
zapewnienie wdrożenia ograniczeń w procesie zatwierdzania tych planów przez
ministra właściwego do spraw energii
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 wykonywania uprawnień z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku
do operatorów przesyłowych systemu gazowego oraz Przedsiębiorstwa
Eksploatacji Rurociągów Naftowych SA, a także w stosunku do innych
podmiotów sektora infrastruktury energetycznej
 przygotowywanie analiz i koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych
dotyczących działalności podmiotów sektora infrastruktury energetycznej
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
Minister Koordynator Służb Specjalnych
 podejmowanie działań służących zapewnieniu współdziałania służb specjalnych
w ramach przyznanych im kompetencji i postawionych przed nimi zadań, a także
organizowanie i zapewnienie współpracy służb specjalnych z innymi służbami
i instytucjami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa
 zapewnianie optymalnych warunków dla współpracy służb specjalnych
ze służbami specjalnymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo
wewnętrzne państwa
Szef Agencji Wywiadu
 uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom
informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa
państwa

Podstawa prawna
ustawy:
 o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa
paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku
naftowym
 o działach administracji
rządowej
rozporządzenie RM:
 w sprawie Pełnomocnika
Rządu do spraw
Strategicznej
Infrastruktury
Energetycznej
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

rozporządzenie PRM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
– Członka Rady Ministrów
Mariusza Kamińskiego –
Koordynatora Służb
Specjalnych
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu

Część A KPZK str. 87

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
PALIWOWYM

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący zadania
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi urzędów
administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 przygotowanie planów działań, mających na celu zapewnienie wdrożenia
ograniczeń
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk
żywiołowych
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

Część A KPZK str. 88

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
GAZOWYM

ZAPOBIEGANIA

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE GAZOWYM
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw energii
 przygotowanie projektu polityki energetycznej państwa i koordynowania jej
realizacji
 określanie szczegółowych warunków planowania i funkcjonowania systemów
zaopatrzenia w paliwa gazowe
 monitorowanie i analizowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu
do kraju
 nadzór nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w paliwa gazowe oraz nadzór nad
funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu gazowego biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i niezawodne
funkcjonowanie tego sytemu, budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 nadzór właścicielski nad spółkami posiadającymi infrastrukturę służącą
do produkcji, wydobycia, rafinacji, przetwarzania, magazynowania paliw
gazowych
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego, m.in. w zakresie:
 zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych,
z którymi istnieją wzajemne połączenia
 mechanizmów bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami
w krajowym systemie gazowym
 warunków przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokonywania
napraw tej sieci
 warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, usług
skraplania gazu ziemnego oraz innych usług świadczonych przez
przedsiębiorstwa energetyczne
 bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych
 wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich
zadań
 kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz
kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych
paliw gazowych
 rozstrzyganie sporów w zakresie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie
do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

ustawy:
 o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa
paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku
naftowym
 prawo energetyczne
 o szczególnych
uprawnieniach ministra
właściwego do spraw
energii oraz ich
wykonywaniu
w niektórych spółkach
kapitałowych lub grupach
kapitałowych
prowadzących działalność
w sektorach energii
elektrycznej, ropy
naftowej oraz paliw
gazowych

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 wykonywania uprawnień z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do
operatora systemu przesyłowego gazowego oraz, a także w stosunku do innych
podmiotów sektora infrastruktury energetycznej
 nadzór właścicielski nad infrastrukturą służącą do przetwarzania,
magazynowania, przesyłania paliw gazowych gazociągami oraz terminalami
skroplonego gazu ziemnego (LNG)
 za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawienie Radzie Ministrów,
do rozpatrzenia, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów
rządowych wynikających z zakresu jego działania
 przygotowywanie analiz i koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych
dotyczących działalności podmiotów sektora infrastruktury energetycznej

rozporządzenia MG:
 w sprawie szczegółowych
warunków
funkcjonowania systemu
gazowego
 w sprawie warunków
technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci
gazowe i ich usytuowanie

Szef Agencji Wywiadu
 uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom
informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa
państwa
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić

Minister Koordynator Służb Specjalnych
 podejmowanie działań służących zapewnieniu współdziałania służb specjalnych
w ramach przyznanych im kompetencji i postawionych przed nimi zadań, a także
organizowanie i zapewnienie współpracy służb specjalnych z innymi służbami
i instytucjami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa
 zapewnianie optymalnych warunków dla współpracy służb specjalnych
ze służbami specjalnymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 rozpoznawanie,
zapobieganie
i
zwalczanie
zagrożeń
godzących
w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Podstawa prawna
ustawy:
 prawo energetyczne
 o zasadach wykonywania
uprawnień
przysługujących Skarbowi
Państwa w stosunku do
operatora
systemu
przesyłowego gazowego
rozporządzenie RM:
 w sprawie Pełnomocnika
Rządu ds. Strategicznej
Infrastruktury
Energetycznej
rozporządzenie PRM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
– Członka Rady Ministrów
Mariusza Kamińskiego –
Koordynatora Służb
Specjalnych
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

Część A KPZK str. 89

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
GAZOWYM

ZAPOBIEGANIA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania
dystrybucji paliw, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego,
umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy
o udostępnienie części instalacji do magazynowania paliwa gazowego, umowy
o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej,
a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw
gazowych
 wyznaczanie operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, systemów
magazynowania paliw gazowych, systemów skraplania gazu ziemnego lub
operatorów systemu połączonego
 udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług przesyłania lub
dystrybucji paliw gazowych, magazynowania paliw gazowych, usług transportu
paliwa gazowego oraz usług polegających na skraplaniu gazu i regazyfikacji
 opracowywanie wytycznych i zaleceń dla operatorów systemów: przesyłowego
i dystrybucyjnych zapewniających jednolitą formę planów rozwoju w zakresie
zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe
Operator gazowego systemu przesyłowego
Operator gazowego systemu dystrybucyjnego
Operator gazowego systemu magazynowania
Operator gazowego systemu skraplania
Operator gazowego systemu połączonego
 nadzór nad bezpieczeństwem dostarczania paliw gazowych oraz zapewnienie
bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego i realizacji umów
z użytkownikami tego systemu
 prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny
z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich
jakości
 eksploatacja, konserwacja i remonty sieci, instalacji i urządzeń wraz
z połączeniami z innymi systemami gazowymi w sposób gwarantujący
niezawodność funkcjonowania systemu gazowego
 zapewnienie długoterminowej zdolności systemu gazowego w celu
zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesyłania paliw gazowych
w obrocie krajowym i transgranicznym, dystrybucji tych paliw i ich
magazynowania lub skraplania gazu ziemnego, a także w zakresie rozbudowy
systemu gazowego, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń
z innymi systemami gazowymi
 współpraca z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorcami
energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK
Wojewoda
 analiza i ocena zagrożeń
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury
 zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji publicznej
działających w województwie i kierowania ich działalnością w zakresie
zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska,
bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw
obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym
nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na
zasadach określonych w odrębnych ustawach
 wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa
państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikających z odrębnych ustaw

Podstawa prawna

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie

Część A KPZK str. 90

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
GAZOWYM

ZAPOBIEGANIA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

systemów gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju
 dysponowanie mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu
ziemnego
 świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu
gazowego
 bilansowanie systemu i zarządzenie ograniczeniami w systemie gazowym oraz
prowadzenia z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających
z niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu

Część A KPZK str. 91

ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
GAZOWYM

ZAPOBIEGANIA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw energii
 przygotowanie, aktualizacja dokumentów: Ocena ryzyka związanego
z bezpieczeństwem dostaw gazu do Polski, Plan na wypadek sytuacji
nadzwyczajnej oraz Plan działań zapobiegawczych
 nadzór właścicielski nad spółkami posiadającymi infrastrukturę służącą
do produkcji, wydobycia, rafinacji, przetwarzania, magazynowania paliw
gazowych
Operator gazowego systemu przesyłowego
Operator gazowego systemu dystrybucyjnego
Operator gazowego systemu magazynowania
Operator gazowego systemu skraplania
Operator gazowego systemu połączonego
 opracowanie Krajowego planu operatora sieci przesyłowej w sytuacjach
kryzysowych w sektorze gazu ziemnego
 planowanie technicznych możliwości pokrycia zapotrzebowania odbiorców
 nadzór nad bezpieczeństwem dostarczania paliw gazowych oraz zapewnienie
bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego i realizacji umów
z użytkownikami tego systemu
 prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny
z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich
jakości
 eksploatacja, konserwacja i remonty sieci, instalacji i urządzeń, wraz
z połączeniami z innymi systemami gazowymi, w sposób gwarantujący
niezawodność funkcjonowania systemu gazowego
 współpraca z innymi operatorami systemów gazowych lub przedsiębiorcami
energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania
systemów gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju
 świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu
gazowego
 bilansowanie systemu i zarządzenie ograniczeniami w systemie gazowym oraz
prowadzenia z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających
z niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu
Operator gazowego systemu przesyłowego
Operator gazowego systemu dystrybucyjnego
 opracowanie planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE
Nr 994/2010 z dnia
20.10.2010r. w sprawie
środków zapewniających
bezpieczeństwo dostaw gazu
i uchylenia dyrektywy Rady
2004/67/WE
ustawy:
 o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa
paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku
naftowym
 prawo energetyczne
rozporządzenie MG
 w sprawie sposobu i trybu
wprowadzania ograniczeń
w poborze gazu ziemnego

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
 wykonywania uprawnień z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do
operatora systemu przesyłowego gazowego oraz, a także w stosunku do innych
podmiotów sektora infrastruktury energetycznej
 nadzór właścicielski nad infrastrukturą służącą do przetwarzania,
magazynowania, przesyłania paliw gazowych gazociągami oraz terminalami
skroplonego gazu ziemnego (LNG)
 za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawienie Radzie Ministrów,
do rozpatrzenia, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów
rządowych wynikających z zakresu jego działania
 przygotowywanie analiz i koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych
dotyczących działalności podmiotów sektora infrastruktury energetycznej
Minister Koordynator Służb Specjalnych
 podejmowanie działań służących zapewnieniu współdziałania służb specjalnych
w ramach przyznanych im kompetencji i postawionych przed nimi zadań, a także
organizowanie i zapewnienie współpracy służb specjalnych z innymi służbami
i instytucjami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa
 zapewnianie optymalnych warunków dla współpracy służb specjalnych
ze służbami specjalnymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 rozpoznawanie,
zapobieganie
i
zwalczanie
zagrożeń
godzących
w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Szef Agencji Wywiadu
 uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom
informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa
państwa

Podstawa prawna
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawa:
 o działach administracji
rządowej

ustawa:
 prawo energetyczne
rozporządzenie RM:
 w sprawie Pełnomocnika
Rządu do spraw
Strategicznej
Infrastruktury
Energetycznej

rozporządzenie PRM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
– Członka Rady Ministrów
Mariusza Kamińskiego –
Koordynatora Służb
Specjalnych
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
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ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE
GAZOWYM

ZAPOBIEGANIA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
obrotu gazem ziemnym
 przygotowanie procedur postępowania mające zastosowanie w przypadku
wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego
oraz nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców
 utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi
urzędów administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowych zachowań przed i w czasie klęsk
żywiołowych
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
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SILNY MRÓZ/
INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

SILNY MRÓZ/INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Wojewoda
 analiza i ocena zagrożeń
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury
 wydawanie rozporządzeń dotyczących obowiązku odśnieżania dachów
 przygotowanie i wdrażanie programów wojewódzkich zmierzający
do dokonania przeglądów budynków (prywatnych, handlowych, użyteczności
publicznej) pod względem zgodnego z dokumentacją wykonania dachów
i pokryć dachowych, szczególnie zamocowania więźby dachowej do stropów
oraz prawidłowości wykonania pokryć dachowych

Podstawa prawna
ustawy:
 o zarządzaniu
kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
 o drogach publicznych

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

Minister właściwy do spraw transportu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z zarządzaną
drogą
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie zaleceń w zakresie zapobiegania skutkom silnych mrozów/opadów
śniegu
 przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń
zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu

ustawa:
 o drogach publicznych

Minister Obrony Narodowej
 współudział w rozpoznaniu i ocenie możliwości wystąpienia zagrożenia
Minister właściwy do spraw rolnictwa
 akcje promocyjne dotyczące zabezpieczania przed mrozami płodów rolnych oraz
drzew i krzewów owocowych
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
 określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym państwowa służba
hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna
są obowiązane przekazywać biuletyny, prognozy hydrologiczne, meteorologiczne
i hydrogeologiczne, komunikaty o bieżącej sytuacji meteorologicznej,
hydrologicznej i hydrogeologicznej oraz ostrzeżenia przed żywiołowym
działaniem sił przyrody, a także sposób i częstotliwość przekazywania tych
informacji oraz sposoby uzyskiwania potwierdzenia otrzymania ostrzeżeń,
kierując się względami bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa ludzi
i mienia

ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawa:
 prawo wodne

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
 gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących zjawisk lodowych
na rzekach i związanych z nimi zagrożeniem powodziowym
 zapewnienia swobodnego spływu lodów, w ramach posiadanych możliwości
technicznych
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SILNY MRÓZ/
INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych
 opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych
hydrologicznych
Minister właściwy do spraw środowiska

oraz

PGL Lasy Państwowe
 ochrona zasobów leśnych
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK

ustawa:
 o lasach
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
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SILNY MRÓZ/
INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów
zarządzania kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowej organizacji sposobu
funkcjonowania oraz realizacji zadań centrów powiadamiania ratunkowego
uwzględniając potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie
jego sprawnego funkcjonowania
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego

Podstawa prawna
ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o systemie powiadamiania
ratunkowego

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
 określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym państwowa służba
hydrologiczno-meteorologiczna oraz państwowa służba hydrogeologiczna
są obowiązane przekazywać komunikaty, biuletyny oraz ostrzeżenia przed
żywiołowym działaniem sił przyrody, świadczyć osłonę hydrologicznometeorologiczną, a także sposób i częstotliwość przekazywania tych informacji,
kierując się względami bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa ludzi
i mienia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej
oraz meteorologicznej
 opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeń organom
administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ
 uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja
Minister właściwy do spraw informatyzacji
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 sporządzanie i aktualizacja planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
oraz ich uzgadnianie z organami administracji publicznej
Minister właściwy do spraw łączności
Operatorzy pocztowi
 sporządzanie i aktualizacja planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
oraz ich uzgadnianie z organami administracji publicznej
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji
 współpraca w zakresie wydania rozporządzenia określającego szczegółową
organizację, sposób funkcjonowania oraz realizację zadań centrów
powiadamiania ratunkowego
 prowadzenie działalności edukacyjnej

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo wodne
rozporządzenie MŚ:
 w sprawie podmiotów,
którym państwowa służba
hydrologicznometeorologiczna
i państwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywać
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny
oraz sposobu
i częstotliwości ich
przekazywania
ustawa:
 prawo telekomunikacyjne

ustawa:
 prawo pocztowe

ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o zarządzaniu kryzysowym
 o systemie powiadamiania
ratunkowego
rozporządzenie Prezesa RM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
SWiA
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw transportu
 koordynacja działań na rzecz rozwiązywania problemów klęsk żywiołowych
w zakresie dróg publicznych
 przygotowanie alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych w przypadku
wystąpienia zakłóceń na dotychczasowych szlakach kolejowych i drogowych
Minister właściwy do spraw energii
 wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych
 nadzór nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię
elektryczną oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów
energetycznych
Agencja Rezerw Materiałowych
 zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji
zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury
krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu
gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia
i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych RP

Podstawa prawna
ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o drogach publicznych
 o transporcie kolejowym
ustawy:
 o rezerwach
strategicznych
 o działach administracji
rządowej
 prawo energetyczne

Odbiór, transport, dystrybucja, przetrzymanie, właściwe przygotowanie
do użytkowania i wykorzystanie udostępnionych rezerw strategicznych leży po
stronie wnioskującego o udostępnienie.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 opracowywanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii
o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystąpieniu awarii
Minister właściwy do spraw rolnictwa
 stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolnej (roślinnej
i zwierzęcej) w przypadku zdarzeń powodujących ograniczenie tej produkcji
(katastrofy naturalne i przemysłowe, akty terroru, działania wojenne)
Minister właściwy do spraw zdrowia
 przygotowanie sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach
sytuacji kryzysowej
 przeprowadzenie powszechnej akcji edukacyjnej

sektorowa strategia
bezpieczeństwa w działach
administracji rządowej
rolnictwo, rozwój wsi, rynki
rolne
ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o Państwowym
Ratownictwie Medycznym
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej
 inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie
wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych)
 szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji
pomocy społecznej
 przygotowanie rozwiązań prawnych w zakresie mechanizmów udzielania
pomocy społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji
samorządowej na rzecz osób poszkodowanych
Minister właściwy do spraw budżetu
 uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Minister Obrony Narodowej
 utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania
Kryzysowego resortu obrony narodowej
 utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania
i powiadamiania
 udział i prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń w zakresie realizacji zadań
zarządzania kryzysowego
 utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony
narodowej a podmiotami układu pozamilitarnego
 udział w opracowaniu i aktualizacji „Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego”
oraz „Planu Zarządzania Kryzysowego RON”
 przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP
do wsparcia działań organów administracji publicznej i poszkodowanej ludności
 monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
 wdrażanie w systemie zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej
wniosków i doświadczeń z udziału SZ RP w działaniach wspierania organów
administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi urzędów

Podstawa prawna
ustawa:
 o pomocy społecznej

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o finansach publicznych
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowań
przed i w czasie klęsk żywiołowych
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
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HURAGAN

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

HURAGAN
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa
 aktualizowanie przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 kontrola działań nadzoru budowlanego

Podstawa prawna
ustawy:
 prawo budowlane
 o działach administracji
rządowej

Podmiot współpracujący zadania
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych
 opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych
oraz
hydrologicznych
 opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń
przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze
Minister Obrony Narodowej
 współudział w rozpoznaniu i ocenie możliwości wystąpienia zagrożenia
 udział w procesie uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego
sporządzanych przez organy administracji samorządowej w zakresie
uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności
i bezpieczeństwa państwa, w szczególności problematyki związanej
z przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom wewnętrznym, a zwłaszcza
katastrofom i klęskom żywiołowym
Dysponent części budżetu państwa wykonujący zadania jako podmiot wiodący
lub współpracujący, właściwy dla danego zagrożenia
Minister właściwy do spraw budżetu
 uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, w ramach
funkcji 2 "Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny", środków
finansowych na realizację celu związanego z poprawą funkcjonowania służb
bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo wodne

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy kompetencyjne służb
właściwych w zakresie
bezpieczeństwa
Wieloletni Plan Finansowy
Państwa 2016-2019
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący zadania
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK
Wojewoda
 analiza i ocena zagrożeń
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury

Podstawa prawna

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów
zarządzania kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowej organizacji sposobu
funkcjonowania oraz realizacji zadań centrów powiadamiania ratunkowego
uwzględniając potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie
jego sprawnego funkcjonowania
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego

Podstawa prawna
ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o systemie powiadamiania
ratunkowego

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
 określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym państwowa służba
hydrologiczno-meteorologiczna oraz państwowa służba hydrogeologiczna
są obowiązane przekazywać komunikaty, biuletyny oraz ostrzeżenia przed
żywiołowym działaniem sił przyrody, świadczyć osłonę hydrologicznometeorologiczną, a także sposób i częstotliwość przekazywania tych informacji,
kierując się względami bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa ludzi
i mienia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji hydrologicznej
oraz meteorologicznej
 opracowywanie i przekazywanie prognoz, komunikatów i ostrzeżeń organom
administracji publicznej oraz mediom zgodnie z rozporządzeniem MŚ
 uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji
 współpraca w zakresie wydania rozporządzenia określającego szczegółową
organizację, sposób funkcjonowania oraz realizację zadań centrów
powiadamiania ratunkowego
 prowadzenie działalności edukacyjnej
Minister właściwy do spraw informatyzacji
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 sporządzanie i aktualizacja planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
oraz ich uzgadnianie z organami administracji publicznej
Minister właściwy do spraw łączności
Operatorzy pocztowi
 sporządzanie i aktualizacja planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
oraz ich uzgadnianie z organami administracji publicznej

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo wodne
rozporządzenie MŚ:
 w sprawie podmiotów,
którym państwowa służba
hydrologicznometeorologiczna
i państwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywać
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny
oraz sposobu
i częstotliwości ich
przekazywania
ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o zarządzaniu kryzysowym
 o systemie powiadamiania
ratunkowego

ustawa:
 prawo telekomunikacyjne

ustawa:
 prawo pocztowe
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister Obrony Narodowej
 utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania
Kryzysowego resortu obrony narodowej utrzymywanie w gotowości
do uruchomienia systemów alarmowania i powiadamiania
 przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP
do wsparcia działań organów administracji publicznej i wsparcia poszkodowanej
ludności
 monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
 udział i prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń w zakresie realizacji zadań
zarządzania kryzysowego
 utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy pomiędzy resortem obrony
narodowej a podmiotami układu pozamilitarnego
 udział w opracowaniu i aktualizacji „Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego”
oraz „Planu Zarządzania Kryzysowego RON”
 wdrażanie w systemie zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej
wniosków i doświadczeń z udziału SZ RP w działaniach wspierania organów
administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych
Minister właściwy do spraw zdrowia
 przygotowanie sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach
sytuacji kryzysowej

Minister właściwy do spraw rolnictwa
 stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolnej (roślinnej
i zwierzęcej) w przypadku zdarzeń powodujących ograniczenie tej produkcji
(katastrofy naturalne i przemysłowe, akty terroru, działania wojenne)
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej
 inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie
wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych)
 szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji
pomocy społecznej
 przygotowanie rozwiązań prawnych w zakresie mechanizmów udzielania
pomocy społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji
samorządowej na rzecz osób poszkodowanych

Podstawa prawna
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o Państwowym
Ratownictwie Medycznym
sektorowa strategia
bezpieczeństwa w działach
administracji rządowej
rolnictwo, rozwój wsi, rynki
rolne
ustawa:
 o pomocy społecznej
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw budżetu
 uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Minister właściwy do spraw energii
 nadzór nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię
elektryczną oraz nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów
energetycznych
 wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych

Podstawa prawna
ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o finansach publicznych
ustawy:
 prawo energetyczne
 o rezerwach
strategicznych

Agencja Rezerw Materiałowych
 zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji
zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury
krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu
gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia
i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej
Polskiej
Odbiór, transport, dystrybucja, przetrzymanie, właściwe przygotowanie
do użytkowania i wykorzystanie udostępnionych rezerw strategicznych leży
po stronie wnioskującego o udostępnienie
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 odbudowa systemów elektroenergetycznych po wystąpieniu awarii
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi urzędów
administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK oraz obsługa RZZK

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Wojewoda
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowań
przed i w czasie klęsk żywiołowych
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna
ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

POŻAR WIELKOPOWIERZCHNIOWY
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca z ministrem właściwym ds. środowiska w zakresie określenia,
w
drodze
rozporządzenia,
szczegółowych
zasad
zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów
 określenie, w drodze rozporządzenia, wymagań w zakresie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
 określenie, w drodze rozporządzenia, zasad ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Państwowa Straż Pożarna:
 analizowanie zagrożeń pożarowych
 kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej
 nadzór nad działalnością rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych

Podstawa prawna
ustawy:
 o lasach
 o ochronie
przeciwpożarowej
 o Państwowej Straży
Pożarnej
rozporządzenia Ministra
SWiA:
 w sprawie ochrony
przeciwpożarowej
budynków, innych
obiektów budowlanych
i terenów
 w sprawie
przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw środowiska
 określenie (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych), w
drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego
lasów
PGL Lasy Państwowe
 określenie stopnia zagrożenia pożarowego obszarów leśnych
 monitoring zagrożenia pożarowego lasu (sieć stałych punktów obserwacyjnych,
punkty meteorologiczne, patrole lotnicze, naziemne patrole przeciwpożarowe)
 tworzenie map numerycznych dających możliwości analizowania i zapobiegania
zagrożeniom pożarowym
 modernizacja leśnych dróg dojazdowych i pożarowych
 tworzenie pasów przeciwpożarowych w lasach
 prowadzenie specjalistycznych szkoleń pracowników zajmujących się ochroną
przeciwpożarową na wszystkich szczeblach
 działalność propagandowa, dydaktyczna, profilaktyczna: audycje, komunikaty,
apele, artykuły w prasie, radiu i TV, pogadanki w szkołach itp.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
 działalność dydaktyczna, uwzględnianie w programach edukacyjnych zachowań
ppoż.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 finansowanie ochrony dziedzictwa narodowego

Podstawa prawna
ustawa:
 o lasach
rozporządzenia Ministra
SWiA:
 w sprawie ochrony
przeciwpożarowej
budynków, innych
obiektów budowlanych
i terenów (rozdz. 9)
 w sprawie
przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych
rozporządzenie MŚ:
 sprawie szczegółowych
zasad zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów
rozporządzenie MI:
 w sprawie wymagań
w zakresie odległości
i warunków
dopuszczających
usytuowanie drzew
i krzewów, elementów
ochrony akustycznej
i wykonywania robót
ziemnych w sąsiedztwie
linii kolejowej, a także
sposobu urządzania
i utrzymywania zasłon
odśnieżnych oraz pasów
przeciwpożarowych
ustawa:
 o ochronie przyrody
ustawa:
 o działach administracji
rządowej
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa
 aktualizowanie przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 kontrola działań organów nadzoru budowlanego
 nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
w szczególności zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia
Minister właściwy do spraw gospodarki
 określenie, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu postępowania
z niektórymi rodzajami odpadów
 ustalenie w drodze rozporządzenia kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów
tj. określenie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się
w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
Minister Obrony Narodowej
 współudział w rozpoznaniu i ocenie możliwości wystąpienia zagrożenia
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa
 nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej
w odniesieniu do obiektów i lasów użytkowanych przez jednostki organizacyjne
podległe albo nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK
Wojewoda
 analiza i ocena zagrożeń
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo budowlane
rozporządzenie Ministra
Infrastruktury:
 w sprawie warunków
technicznych jakim
powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
ustawa:
 o odpadach
 prawo ochrony
środowiska

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Ministra ON:
 w sprawie zasad i trybu
wykonywania zadań przez
WOP
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania
 nadzór nad kształceniem kadr dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
i ich aktualizacji
 nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
 współpraca w zakresie wydania rozporządzenia określającego szczegółową
organizację, sposób funkcjonowania oraz realizację zadań centrów
powiadamiania ratunkowego
Państwowa Straż Pożarna
 uzgadnianie projektów planu urządzenia lasu, projektu uproszczonego planu
urządzenia lasu oraz projektu planu ochrony parku narodowego, w części
dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, dla lasów I i II kategorii zagrożenia
pożarowego
 uzgadnianie umieszczenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu przy wjazdach do lasów oraz przy
parkingach leśnych
 organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony
przeciwpożarowej
 organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr dla potrzeb
ochrony przeciwpożarowej

Podstawa prawna
ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o zarządzaniu kryzysowym
 o ochronie
przeciwpożarowej
 o Państwowej Straży
Pożarnej
 o systemie powiadamiania
ratunkowego
rozporządzenia Ministra
SWiA:
 w sprawie szczegółowych
zasad organizacji
krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego
 w sprawie ochrony
przeciwpożarowej
budynków, innych
obiektów budowlanych
i terenów

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw środowiska
PGL Lasy Państwowe
 stworzenie infrastruktury przeciwpożarowej: bazy sprzętowe z wyposażeniem
zgodnym z wymaganiami wynikającymi z zaliczenia do określonej kategorii
zagrożenia pożarowego lasu, w tym: patrole powietrzne, operacyjne jednostki
gaśnicze, sieć punktów czerpania wody gaśniczej oraz punkty alarmowodyspozycyjne
 opracowanie i uzgadnianie z PSP planów ochrony przeciwpożarowej lasów

Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowej organizacji sposobu
funkcjonowania oraz realizacji zadań centrów powiadamiania ratunkowego
uwzględniając potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie jego
sprawnego funkcjonowania
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego
Minister właściwy do spraw informatyzacji
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 sporządzanie i aktualizacja planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
oraz ich uzgadnianie z organami administracji publicznej
Minister właściwy do spraw łączności
Operatorzy pocztowi
 sporządzanie i aktualizacja planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń
oraz ich uzgadnianie z organami administracji publicznej
Minister właściwy do spraw zdrowia
 przygotowanie sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach
sytuacji kryzysowej

Podstawa prawna
ustawy:
 o lasach
 o ochronie
przeciwpożarowej
rozporządzenia MŚ:
 w sprawie szczegółowych
zasad zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów
 w sprawie szczegółowych
warunków i trybu
sporządzania planu
urządzenia lasu,
uproszczonego planu
urządzenia lasu oraz
inwentaryzacji stanu lasu
ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o ochronie
przeciwpożarowej
 o systemie powiadamiania
ratunkowego

ustawa:
 prawo telekomunikacyjne

ustawa:
 prawo pocztowe

ustawa:
 o działach administracji
rządowej
 o Państwowym
Ratownictwie Medycznym
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister Obrony Narodowej
 utrzymywanie w stałej gotowości do działania elementów Systemu Zarządzania
Kryzysowego resortu obrony narodowej
 utrzymywanie w gotowości do uruchomienia systemów alarmowania
i powiadamiania
 utrzymanie i doskonalenie stałej współpracy na wszystkich szczeblach
dowodzenia Sił Zbrojnych RP z podmiotami układu pozamilitarnego
 udział i prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń w zakresie realizacji zadań
zarządzania kryzysowego
 udział w opracowaniu i aktualizacji „Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego”
oraz „Planu Zarządzania Kryzysowego RON”
 przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP
do wsparcia działań organów administracji publicznej
 monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
 wdrażanie w systemie zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej
wniosków i doświadczeń z udziału SZ RP w działaniach wspierania organów
administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa:
 opracowanie planu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych użytkowanych
przez jednostki organizacyjne podległe albo nadzorowane przez Ministra Obrony
Narodowej wspólnie z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych
i wojewódzkimi komendami PSP
 prowadzenie działań organizacyjno-technicznych usprawniających system
alarmowania i współdziałania WOP z jednostkami organizacyjnymi PSP oraz
innymi służbami i podmiotami ratowniczymi w ramach krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego
 zapewnienie sił i środków przewidzianych do reagowania w odniesieniu do lasów
i obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe albo
nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej
Minister właściwy do spraw budżetu
 uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 przygotowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych

Podstawa prawna
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Ministra ON:
 w sprawie zasad i trybu
wykonywania zadań przez
Wojskową Ochronę
Przeciwpożarową

ustawy:
 o finansach publicznych
 o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Ministra
Kultury
 w sprawie organizacji
i sposobu ochrony
zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi urzędów
administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowań
przed i w czasie klęsk żywiołowych
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

EPIZOOTIA
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw rolnictwa
 w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, wprowadzenie, w drodze rozporządzenia,
zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierząt,
produktów lub przedmiotów, które mogą przenosić tę chorobę
 w przypadku podejrzenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej
na terytorium państwa trzeciego lub jego części wprowadzenie, w drodze
rozporządzenia, zakazu przywozu zwierząt lub produktów, które mogą
przenosić tę chorobę
 informowanie innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji
Europejskiej o wprowadzonym zakazie przywozu z terytorium państwa
trzeciego lub jego części, zwierząt lub produktów, które mogą przenosić
chorobę zakaźną
 koordynacja kampanii informacyjnych dla podmiotów prowadzących
działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, związaną z produkcją
żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz, dla rolników, władz
samorządowych oraz społeczeństwa, mającej za zadanie podnieść świadomość
oraz uwrażliwić społeczeństwo na zagrożenia, jakie wynikają z wystąpienia
ognisk chorób zakaźnych na terytorium RP
Główny Lekarz Weterynarii
 analiza i ocena sytuacji epizootycznej kraju
 sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia
zwierzęcego i przestrzegania wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji
 sprawowanie nadzoru nad identyfikacją i rejestracją zwierząt
 organizacja szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii oraz innych służb
sprawujących kontrolę na przejściach granicznych
 koordynacja badań laboratoryjnych przeprowadzanych na terytorium RP
nakierowanych na wczesne wykrycie zakażeń
 opracowanie informacji i komunikatów medialnych w zakresie zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt
 prowadzenie kampanii informacyjnych dla podmiotów prowadzących
działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, związaną z produkcją
żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz, dla rolników, władz
samorządowych oraz społeczeństwa, mającej za zadanie podnieść świadomość
oraz uwrażliwić społeczeństwo na zagrożenia, jakie wynikają z wystąpienia
ognisk chorób zakaźnych na terytorium RP
 opracowanie w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym projektu
programu monitorowania lub skoordynowanego programu monitorowania

Podstawa prawna
ustawy:
 o Inspekcji Weterynaryjnej
 o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
rozporządzenie Ministra
Zdrowia:
 w sprawie współdziałania
między organami
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Inspekcji
Weterynaryjnej oraz
Inspekcji Ochrony
Środowiska w zakresie
zwalczania zakażeń
i chorób zakaźnych, które
mogą być przenoszone ze
zwierząt na ludzi lub
z ludzi na zwierzęta

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw zdrowia
Główny Inspektor Sanitarny
 współpraca z GIW w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt
 koordynacja prowadzenia kontroli produktów spożywczych pochodzenia
zwierzęcego i podejmowanie decyzji o wycofaniu ich z obrotu
 koordynacja działań z zakresu prowadzenia nadzoru epidemiologicznego ognisk
chorób odzwierzęcych przenoszonych przez żywność
 koordynacja i nadzór działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania
odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych
 współpraca z Głównym Lekarzem Weterynarii przy opracowaniu projektu
programu monitorowania lub skoordynowanego programu monitorowania
chorób odzwierzęcych lub odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
podlegających obowiązkowi monitorowania

Minister właściwy do spraw środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 współpraca z IW w zakresie zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych
zwierząt

Podstawa prawna
ustawy:
 o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
 o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
rozporządzenie MZ:
 w sprawie współdziałania
między organami
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Inspekcji
Weterynaryjnej oraz
Inspekcji Ochrony
Środowiska w zakresie
zwalczania zakażeń
i chorób zakaźnych, które
mogą być przenoszone ze
zwierząt na ludzi lub
z ludzi na zwierzęta
ustawa:
 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi
rozporządzenie MZ:
 w sprawie współdziałania
między organami
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Inspekcji
Weterynaryjnej oraz
Inspekcji Ochrony
Środowiska w zakresie
zwalczania zakażeń
i chorób zakaźnych, które
mogą być przenoszone ze
zwierząt na ludzi lub
z ludzi na zwierzęta
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bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania
chorób odzwierzęcych lub odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
podlegających obowiązkowi monitorowania
 monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników
chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego
i środkach żywienia zwierząt
Graniczny Lekarz Weterynarii
 ochrona zdrowia zwierząt oraz weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego
realizowana na przejściach granicznych
 kontrola graniczna dobrostanu przemieszczanych zwierząt i produktów
pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na terytorium RP i z niego
wyjeżdżających oraz pasz pochodzenia niezwierzęcego
 kontrola fizyczna (organoleptyczna, z pobraniem próbek do badania
w laboratorium własnym lub zewnętrznym)
 nadzór nad przeładunkami towarów
 kontrola dokumentów towarzyszących przesyłce

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister Obrony Narodowej
Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna
 monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników
chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego
i środkach żywienia zwierząt na terenach i w stosunku do jednostek
organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
oraz jednostek wojsk obcych przebywających na tych terenach
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Główny Inspektor Sanitarny MSWiA
 współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie zapobiegania
rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych dla zwierząt w odniesieniu do działań
podejmowanych przez służby podległe ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych udzielające wsparcia Inspekcji Weterynaryjnej
Minister właściwy do spraw finansów publicznych
 uzgadnianie pod względem finansowym programów zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt
Służba Celno-Skarbowa
 wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych
we współpracy z właściwą jednostką Urzędu Wojewódzkiego oraz Strażą
Graniczną
 kontrola bagażu podróżnych przejeżdżających z krajów trzecich w celu
zapobieżenia przywozowi produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się
w bagażu
 sprawowanie w określonych sytuacjach kontroli czystości środków transportu dla
zapobieżenia przedostania się na obszar celny Wspólnoty chorób zakaźnych
zwierząt
 współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej w celu zapewnienia
prawidłowej kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt
domowych towarzyszących podróżnym, podlegających kontroli, o której mowa
w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
Minister właściwy do spraw energii
 tworzenie rezerw strategicznych
Agencja Rezerw Materiałowych
 realizacja decyzji w sprawie tworzenia rezerw strategicznych poprzez zakup
towarów do rezerw

Podstawa prawna
ustawy:
 o Inspekcji Weterynaryjnej
 o ochronie zdrowia
zwierząt i zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
rozporządzenie Ministra ON:
 w sprawie wojskowej
inspekcji weterynaryjnej

ustawa:
 o Inspekcji Weterynaryjnej
rozporządzenie MRiRW:
 w sprawie warunków
i sposobu współpracy
organów inspekcji
weterynaryjnej
z organami celnymi

ustawa:
 o rezerwach
strategicznych
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Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw rybołówstwa
 opracowywanie założeń i programów realizacji polityki państwa w zakresie
rybołówstwa morskiego oraz nadzór nad gospodarowaniem żywymi zasobami
morza, w tym tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu korzystaniu
z żywych zasobów morza oraz ustalania limitów połowowych
 wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie w polskich obszarach
morskich chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania
 przeprowadzania ocen i analiz w zakresie zarządzania żywymi zasobami morza na
podstawie wyników kontroli i inspekcji rybackiej
 współdziałanie w opracowywaniu wymagań dotyczących produktów rybnych
w zakresie produkcji i obrotu
 współpraca z Departamentem Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Głównym
Inspektoratem Weterynarii, Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Urzędem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w zakresie przetwórstwa rybnego w zakresie jakości handlowej
i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów rybołówstwa
 współpraca z organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych, Służby Celno-Skarbowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Straży
Granicznej, administracji morskiej
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 obsługa RZZK
Wojewoda
 analiza i ocena zagrożeń

Podstawa prawna
ustawy:
 o rybactwie śródlądowym
 o rybołówstwie morskim

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
 o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi
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Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw rolnictwa
 wydanie rozporządzenia określającego choroby zakaźne zwierząt, dla których
sporządza się plany gotowości oraz szczegółowe wymagania, którym powinny
one odpowiadać
 określenie środków i sposobów likwidacji zagrożenia
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowego sposobu i trybu zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania lub
zapobiegania tym chorobom
 opracowanie procedur czyszczenia, odkażania, dezynsekcji oraz deratyzacji
 opracowanie sposobu i trybu postępowania przy wygaszaniu ogniska choroby
 określenie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem
choroby
 określenie warunków i sposobów wprowadzania szczepień
 w uzasadnionych sytuacją przypadkach nowelizacja rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej,
Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu
terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób
odzwierzęcych
 określenie, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, w drodze
rozporządzenia, form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej
z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną przy zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
Główny Lekarz Weterynarii
 nadzór nad sytuacją epizootyczną
 przygotowanie weterynaryjnych planów gotowości zwalczania niektórych
chorób zakaźnych zwierząt
 współpraca przy opracowaniu alternatywnych procedur utylizacji zwłok
zwierząt i paszy poza zakładem utylizacyjnym
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
 zapewnienie metodologii do wykonywania badań laboratoryjnych, szczególnie
w obszarze regulowanym prawnie – procedur badawczych, w większości
akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) lub metod
znormalizowanych
 sprawowanie we współpracy z GIW nadzoru merytorycznego nad
laboratoriami Inspekcji, w tym przez opracowywanie Instrukcji wykonywania
badań przez Zakład Higieny Weterynaryjnej (ZHW)
 w ramach przygotowywania laboratoryjnych planów gotowości utrzymywanie
faktycznej, w określonych stanach zagrożenia i rozwoju sytuacji kryzysowej

Podstawa prawna
ustawy:
 o Inspekcji Weterynaryjnej
 o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
 o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Ministra
Zdrowia:
 w sprawie współdziałania
między organami
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, Inspekcji
Weterynaryjnej oraz
Inspekcji Ochrony
Środowiska w zakresie
zwalczania zakażeń
i chorób zakaźnych, które
mogą być przenoszone ze
zwierząt na ludzi lub
z ludzi na zwierzęta
 rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(WE) nr 1069/2009 z dnia
21 października 2009 r.
określające przepisy
sanitarne dotyczące
produktów ubocznych
pochodzenia
zwierzęcego,
nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi,
i uchylające
rozporządzenie (WE)
nr 1774/2002
(rozporządzenie o
produktach ubocznych
pochodzenia zwierzęcego

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw zdrowia
Główny Inspektor Sanitarny
 współpraca z GIW w zakresie zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych
zwierząt
 opiniowanie przez właściwe miejscowo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
miejsc grzebania materiału zakaźnego z ognisk chorób zakaźnych zwierząt (zwłok
zwierząt, obornika, pasz) pod kątem zagrożenia dla zdrowia ludzi
Główny Inspektor Farmaceutyczny
 zapewnienie informacji o dostępności produktów leczniczych

Minister właściwy do spraw środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 współpraca z IW w zakresie zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych
zwierząt
 opiniowanie przez właściwe miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony
Środowiska miejsc grzebania materiału zakaźnego z ognisk chorób zakaźnych
zwierząt (zwłok zwierząt, obornika, pasz) pod kątem zagrożenia dla środowiska
Instytut Ochrony Środowiska
 ustalenie pozytywnej listy paliw, które mogą być wykorzystane do spalania zwłok
zwierzęcych w miejscu grzebania

Podstawa prawna
ustawa:
 o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
 prawo farmaceutyczne
rozporządzenie MZ:
 w sprawie współdziałania
między organami
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, IW oraz
Inspekcji Ochrony
Środowiska w zakresie
zwalczania zakażeń
i chorób zakaźnych, które
mogą być przenoszone ze
zwierząt na ludzi lub
z ludzi na zwierzęta
ustawa:
 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi
 o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych
zwierząt, w związku z
rozporządzeniem (WE) nr
1069/2009 , art. 19, pkt 1.,
lit.e
rozporządzenie MZ:
 w sprawie współdziałania
między organami
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, IW oraz
Inspekcji Ochrony
Środowiska w zakresie
zwalczania zakażeń
i chorób zakaźnych, które
mogą być przenoszone ze
zwierząt na ludzi lub
z ludzi na zwierzęta
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Podmiot wiodący - zadania
również całodobowej, gotowości diagnostycznej i eksperckiej
 pełnienie roli ośrodka eksperckiego
 utrzymywanie bazy i zasobów niezbędnych do wykonywania badań
laboratoryjnych
 pełnienie roli referencyjnej dla laboratoriów urzędowych i innych laboratoriów
zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister Obrony Narodowej
Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna
 współpraca z IW w zakresie zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych
zwierząt

Podstawa prawna
ustawy:
 o Inspekcji Weterynaryjnej
 o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
rozporządzenie Ministra ON:
 w sprawie wojskowej
inspekcji weterynaryjnej

Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 współpraca przy określeniu, w drodze rozporządzenia, zakresu i warunków
współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego
oraz
podmiotów,
których
udział
jest
niezbędny
w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tworzeniu planów gotowości
i realizacji działań wynikających z tych planów oraz ich udziału w zespołach
kryzysowych
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca przy określeniu, w drodze rozporządzenia, zakresu i warunków
współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego oraz podmiotów, których udział jest niezbędny w zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt, w tworzeniu planów gotowości i realizacji działań
wynikających z tych planów oraz ich udziału w zespołach kryzysowych
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji
Główny Inspektor Sanitarny MSWiA
• współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie zapobiegania występowaniu
chorób zakaźnych zwierząt

rozporządzenie MRiRW:
 w sprawie form
współpracy organów
inspekcji weterynaryjnej
z wojskową inspekcją
weterynaryjną
ustawy:
 o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy:
 o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
 o działach administracji
rządowej
 o zarządzaniu kryzysowym
 o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
rozporządzenie Prezesa RM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
SWiA
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Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw energii
 wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych
Agencja Rezerw Materiałowych
 zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji
zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury
krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu
gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia
i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych RP
Odbiór, transport, dystrybucja, przetrzymanie, właściwe przygotowanie
do użytkowania i wykorzystanie udostępnionych rezerw strategicznych leży
po stronie wnioskującego o udostępnienie.
Minister właściwy do spraw rybołówstwa
 współpraca z organami administracji publicznej w zakresie rybactwa
śródlądowego, w szczególności w sprawach dotyczących:
 chowu i hodowli ryb słodkowodnych oraz ochrony i zrównoważonego
użytkowania zasobów ryb w wodach śródlądowych
 realizacji zasad dobrej praktyki w chowie i hodowli ryb słodkowodnych
 zapobiegania i zwalczania chorób ryb słodkowodnych, ochrony środowiska,
ochrony przyrody, ochrony zwierząt oraz zachowania różnorodności zasobów
genetycznych ryb słodkowodnych
 współpraca z Departamentem Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Głównym
Inspektoratem Weterynarii, Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Urzędem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w zakresie przetwórstwa rybnego w zakresie jakości handlowej
i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów rybołówstwa
 koordynacja działań związanych z przywozem i wywozem gatunków ryb objętych
wzmożoną ochroną
 współpraca z organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych, Służby Celno-Skarbowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Straży
Granicznej, administracji morskiej
 koordynowanie prac przy opiniowaniu projektów norm i standardów Codex
Alimentarius, dotyczących ryb i przetworów rybnych (Kodeks praktyki dla ryb
i produktów rybnych)
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi urzędów
administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego

Podstawa prawna
ustawa:
 o rezerwach
strategicznych

ustawy:
 o rybactwie śródlądowym
 o rybołówstwie morskim

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
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Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 uzgadnianie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych zachowań
przed i w czasie klęsk żywiołowych
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
 o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
 o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi
rozporządzenia MZ:
 w sprawie współdziałania
między organami
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, IW oraz
Inspekcji Ochrony
Środowiska w zakresie
zwalczania zakażeń
i chorób zakaźnych, które
mogą być przenoszone
ze zwierząt na ludzi lub
z ludzi na zwierzęta
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EPIFITOZA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

EPIFITOZA
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw rolnictwa
 określenie w drodze rozporządzenia:
 wykazu dokumentów i oznakowań, w które powinny być zaopatrzone
wskazane rośliny, materiał siewny, produkty roślinne lub przedmioty, mając
na uwadze wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej
 wykazu organizmów kwarantannowych
 wykazu organizmów lub organizmów szkodliwych podlegających regulacjom
fitosanitarnym (organizmy regulowane)
 wykazu roślin, materiału siewnego, produktów roślinnych lub przedmiotów
pochodzących z państw trzecich, których wprowadzanie lub przemieszczanie
na terytorium RP jest zabronione
 wykazu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są
zaopatrywane w paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne i muszą przed
przemieszczaniem lub przed wprowadzeniem na terytorium RP zostać
poddane kontroli zdrowotności w miejscu produkcji
 wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję
Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych lub w których
stosowane są procedury kontrolne
 wskazanie w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów publicznych
innych miejsc niż punkty wwozu, w których przeprowadza się kontrolę
tożsamości lub kontrolę zdrowotności określonych roślin, produktów
roślinnych lub przedmiotów
 terminów, sposobów i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli roślin,
produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia strefy
chronionej i w celu jej utrzymania, mając na uwadze przepisy Unii
Europejskiej

Podstawa prawna
ustawy:
 o ochronie roślin
 o nasiennictwie

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw finansów publicznych
 określenie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa w drodze
rozporządzenia, inne miejsca niż punkty wwozu, w których przeprowadza się
kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności określonych roślin, produktów
roślinnych lub przedmiotów
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń
zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 obsługa RZZK
Wojewoda
 analiza i ocena zagrożeń

Podstawa prawna
ustawa:
 o ochronie roślin

ustawa:
 o działach administracji
rządowej
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 obserwacje i kontrole fitosanitarne roślin, produktów roślinnych lub
przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu, w miejscach wwozu
i na terytorium RP
 ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie
ewidencji tych organizmów
 wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i zaświadczeń oraz
nadzór nad jednostkami upoważnionymi do wypełniania formularzy
paszportów roślin

Część A KPZK str. 118
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EPIFITOZA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

 kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów
roślinnych lub przedmiotów
 nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami
z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych
 badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
 wydawanie decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami
roślinnymi lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej
 ocena polowa, laboratoryjna i cech zewnętrznych materiału siewnego
 kontrola tożsamości materiału siewnego

Część A KPZK str. 119
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EPIFITOZA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw rolnictwa
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowych sposobów postępowania
przy zwalczaniu i rozprzestrzeniania się niektórych organizmów szkodliwych
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów
szkodliwych, a także zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi
urzędów administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego do
spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych
zachowań przed i w czasie klęsk żywiołowych
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie Prezesa RM
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
SWiA
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie

Część A KPZK str. 120
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KATASTROFA MORSKA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

KATASTROFA MORSKA
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
 realizacja, jako organu naczelnego administracji morskiej, spraw z zakresu
administracji rządowej związanych z korzystaniem z morza w szczególności:
 bezpieczeństwa żeglugi morskiej
 ochrony portów morskich i żeglugi morskiej
 korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich
 wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich
żeglowności
 oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach
i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu
 monitorowania i informowania o ruchu statków
 pilotażu morskiego
 nadzór nad działalnością dyrektorów urzędów morskich, jako terenowych
organów administracji morskiej w szczególności nad:
 funkcjonowaniem inspekcji morskiej
 funkcjonowaniem Służby Kontroli Ruch Statków
 funkcjonowaniem kapitanatów i bosmanatów portów
 opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych oraz działań poza
legislacyjnych uwzględniających wnioski z badań przyczyn wypadków,
wypracowane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich
 opracowywania rozwiązań prawnych w celu wdrażania postanowień prawa
europejskiego i międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa morskiego
 zapewnienie funkcjonowania osłony hydrologiczno-meteorologicznej żeglugi
morskiej
 zapewnienie funkcjonowania nasłuchu radiowego w Światowym Morskim
Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa GMDSS
 zatwierdzanie ocen i planów ochrony portów i ocen ochrony obiektów
portowych
 zapewnienie funkcjonowania Morskiej Służby Asysty Telemedycznej
 koordynacja współpracy z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych w zakresie, bezpieczeństwa żeglugi,
ochrony żeglugi i portów morskich, a także w zakresie hydrografii i kartografii
morskiej i ustanawiania stref zamkniętych dla żeglugi
 współpraca z Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie w zakresie
transportu morskiego

Podstawa prawna
ustawy:
 o bezpieczeństwie
morskim
 o obszarach morskich RP
i administracji morskiej
 o ochronie żeglugi
i portów morskich
 ustawa Kodeks morski
rozporządzenia RM:
 w sprawie nasłuchu
radiowego oraz osłony
meteorologicznej na
potrzeby Morskiej Służby
Poszukiwania
i Ratownictwa
rozporządzenie MTBiGM:
 w sprawie Narodowego
Systemu Monitorowania
Ruchu Statków
i Przekazywania Informacji
 w sprawie planu
udzielania schronienia
statkom potrzebującym
pomocy na polskich
obszarach morskich
 w sprawie współpracy
urzędów morskich
z Marynarką Wojenną
i Strażą Graniczną
 w spawie Morskiej Służby
Asysty Telemedycznej

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 uzgodnienie, w procesie zatwierdzania przez ministra właściwego do spraw
gospodarki morskiej „Planu akcji poszukiwawczych i ratowniczych” Morskiej
Służby Poszukiwania i Ratownictwa, w części dotyczącej jednostek Państwowej
Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji
 wydanie rozporządzeń regulujących sposób realizacji postanowień zawartych
w ustawach dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji

ustawy:
 o bezpieczeństwie
morskim
 o obszarach morskich RP
i administracji morskiej
 ustawa o ochronie żeglugi
i portów morskich

Straż Graniczna
 współdziałanie w zakresie nadzoru nad porządkiem żeglugowym
 wzajemna wymiana informacji między Urzędami Morskimi a Strażą Graniczną
m.in. w zakresie bezpieczeństwa żeglugi morskiej

rozporządzenie MTBiGM:
 W sprawie współpracy
urzędów morskich
z Marynarką Wojenną
i Strażą Graniczną
ustawa:
 prawo wodne

Minister właściwy do gospodarki wodnej
 sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem
hydrologiczno-meteorologicznej

zadań

państwowej

służby

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne Państwowy Instytut Badawczy
 zapewnienie osłony hydrologicznej meteorologicznej na potrzeby żeglugi
morskiej

Minister Obrony Narodowej
 wydanie rozporządzeń regulujących sposób realizacji postanowień zawartych
w ustawach dla jednostek pływających Marynarki Wojennej
Marynarka Wojenna
 współdziałanie w zakresie nadzoru nad porządkiem żeglugowym
 wzajemna wymiana informacji między Urzędami Morskimi a Marynarką Wojenną
m.in. w zakresie bezpieczeństwa żeglugi morskiej

rozporządzenie MŚ:
 w sprawie podmiotów,
którym państwowa służba
hydrologicznometeorologiczna
i państwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywać
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny
oraz sposobu
i częstotliwości ich
przekazywania
ustawy:
 o bezpieczeństwie
morskim
 o obszarach morskich RP
i administracji morskiej
rozporządzenie MTBiGM:
 w sprawie współpracy
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KATASTROFA MORSKA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania
Urzędy Morskie
 utrzymywanie Służby Asysty Morskiej (MAS)
 monitorowanie ruchu statków i przekazywania informacji realizowane przy
pomocy Służby Kontroli Ruchu Statków (Służba VTS)
 zatwierdzanie Planów Ochrony Statków sporządzonych przez armatorów
(statki tylko pod polską banderą)
 zatwierdzanie Planów ochrony obiektów portowych

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Biuro Hydrograficzne MW
 opracowuje i nadzoruje pomiary hydrograficzne na polskich obszarach morskich
dla opracowania urzędowych map morskich i innych wydawnictw oraz
bezpieczeństwa żeglugi
 prowadzenie prac geodezyjnych na polskich obszarach morskich, w pasie
nadbrzeżnym i w portach morskich i przystaniach
 redaguje i rozpowszechnia ostrzeżenia nawigacyjne opracowane na podstawie
otrzymanych informacji
Polski Rejestr Statków
 prowadzi nadzory klasyfikacyjne i konwencyjne nad:
 statkami morskimi, w tym okrętami wojennymi i jednostkami specjalnymi
 statkami śródlądowymi
 jachtami morskimi
 łodziami motorowymi
 dokami pływającymi
 ruchomymi jednostkami górnictwa morskiego
 jednostkami zanurzalnymi
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 opracowywanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, we
współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędów obsługujących
ministrów oraz kierowników urzędów centralnych
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych Narodowego Programu Ochrony
Infrastruktury Krytycznej
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK

Podstawa prawna
urzędów morskich
z Marynarką Wojenną
i Strażą Graniczną

ustawa:
 o Polskim Rejestrze
Statków

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
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KATASTROFA MORSKA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
 zabezpieczenie prowadzenia nasłuchu w Światowym Morskim Systemie
Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa GMDSS
 zabezpieczenie funkcjonowania Morskiej Służby Asysty Telemedycznej
 organizacja odbioru sygnału o zagrożeniu na morzu
 zatwierdzenie i wprowadzenie w życie Planu Akcji Poszukiwawczych
i Ratowniczych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
 zatwierdzenie i wprowadzenie w życie Regulaminu Pogotowia Służby SAR
 zatwierdzenie i wprowadzenie w życie Planów Udzielenia Schronienia Statkom
Potrzebującym Pomocy na Polskich Obszarach Morskich
Urzędy Morskie
 przygotowanie projektu Planów Udzielenia Schronienia Statkom
Potrzebującym Pomocy na Polskich Obszarach Morskich
 utrzymywanie Służby Asysty Morskiej (MAS)
 prowadzenie inspekcji statków za pośrednictwem inspekcji morskiej, inspekcji
bandery i inspekcji portu
 utrzymywanie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków
i Przekazywania Informacji
 utrzymywanie Służby Kontroli Ruchu Statków (VTS)
Służba SAR
 przygotowanie projektu Regulaminu Pogotowia Służby SAR
 przygotowanie projektu Planu SAR
 utrzymywania sił i środków Służby SAR zgodnie z Regulaminem Pogotowia
Służby SAR
 pełnienie całodobowego pogotowia do przyjmowania i analizowania
zawiadomień o zagrożeniu życia na morzu
 zapewnienie współdziałania w akcjach SAR innych instytucji i organizacji
zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie morskim (Plan SAR)
 zapewnienie współdziałania międzynarodowego w akcjach SAR zgodnie
z dwustronnymi umowami rządowymi i operacyjnymi

Podstawa prawna
ustawa:
 o bezpieczeństwie
morskim
 o ochronie żeglugi
i portów morskich
rozporządzenia RM:
 w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu
wykonywania zadań
poszukiwania i ratowania
życia na morzu przez
Morską Służbę
Poszukiwania
i Ratownictwa oraz
sposobu realizacji
uprawnień członków
ochotniczych drużyn
ratowniczych
 rozporządzenie MTBiGM:
w sprawie szczegółowej
organizacji Morskiej Służby
Poszukiwania i
Ratownictwa

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji
 uzgadnianie z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej zapisów
Planu SAR w odniesieniu do jednostek podległych (SG, Policja, PSP)

Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
Minister Obrony Narodowej
 udział i prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń w zakresie realizacji zadań
zarządzania kryzysowego
 uzgadnianie z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej zapisów
Planu SAR w odniesieniu do jednostek podległych (MW)
Minister właściwy do spraw zdrowia
 przygotowanie sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach
sytuacji kryzysowej
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi
urzędów administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego do
spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK

Podstawa prawna
ustawy:
 o bezpieczeństwie morskim
 o działach administracji
rządowej
 o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenie RM:
 w sprawie organizacji
i sposobu zwalczania
zagrożeń i zanieczyszczeń
na morzu
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o bezpieczeństwie
morskim
ustawa:
 o państwowym
ratownictwie medycznym
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

Część A KPZK str. 123

su

KATASTROFA MORSKA

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Wojewoda (dotyczy Wojewody Pomorskiego, Wojewody WarmińskoMazurskiego i Wojewody Zachodniopomorskiego)
 przygotowanie planów reagowania kryzysowego w przypadku katastrofy
morskiej skutkującej masową operacją ratowniczą (tworzenie LS)
 współdziałanie z Urzędem Morskim i Służbą SAR w zakresie tworzenia
i doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia
katastrof morskich, w tym koordynacji działań różnych służb i współpracy ze
służbami państw ościennych

Podstawa prawna
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

Część A KPZK str. 124

SUSZA/UPAŁ

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

SUSZA/UPAŁ
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
 w ramach działu gospodarka wodna uzgadnianie planów przeciwdziałania
skutkom suszy na obszarach dorzeczy
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 opracowanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki
wodnej i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi planów przeciwdziałania
skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz podanie ich do wiadomości
publicznej
 nadzór nad służbą hydrologiczno-meteorologiczną
 programowanie, planowanie, nadzór i realizacja zadań zw. z utrzymywaniem
wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycje w gospodarce wodnej
 zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód
 racjonalne sterowanie przepływami wód
 uzgadnianie, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projektu list programów
priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
 uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
 opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych
oraz podanie ich do wiadomości publicznej
 opracowanie programów i planów gospodarowania zasobami wodnymi
i ochrony wód w dorzeczu w aspekcie ochrony przed suszą
 koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 monitorowanie zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych
 wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrologicznej oraz
meteorologicznej
 opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz
hydrologicznych
 opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń
przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze
 wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w zakresie
zjawiska suszy

Podstawa prawna
ustawy:
 prawo wodne
 o działach administracji
rządowej

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw rolnictwa
 uzgadnianie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 opracowanie metod wykorzystywanych w rozwiązywaniu problemów ochrony
terenów rolniczych przed suszą
 opracowanie map prawdopodobnych deficytów wody w rolnictwie dla
poszczególnych roślin uprawnych i gleb
 opracowanie metod zwiększenia lokalnych zasobów wody istotnych dla
rolnictwa i ich dostępności
 opracowanie optymalnych metod gospodarowania rolniczymi zasobami
wodnymi
 opracowanie map potencjalnych potrzeb nawodnień upraw rolniczych
 opracowanie zaleceń odnośnie wodno- i energooszczędnych technologii
nawodnień upraw rolniczych
 analiza i ocena stanu technicznego urządzeń melioracji wodnych oraz utrzymania
wód istotnych dla ograniczania skutków suszy w rolnictwie oraz potrzeb
w zakresie ich modernizacji, odbudowy i eksploatacji
Dysponent części budżetu państwa wykonujący zadania jako podmiot wiodący
lub współpracujący, właściwy dla danego zagrożenia
Minister właściwy do spraw budżetu
 uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, w ramach
funkcji 2 "Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny", środków
finansowych na realizację celu związanego z poprawą funkcjonowania służb
bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego
Minister właściwy do spraw środowiska

Podstawa prawna
ustawa:
 o działach administracji
rządowej

ustawy kompetencyjne służb
właściwych w zakresie
bezpieczeństwa
Wieloletni Plan Finansowy
Państwa 2016-2019
statut PIG/PIB

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 gromadzenie,
przetwarzanie,
archiwizowanie
oraz
udostępnianie
zgromadzonych informacji dotyczących warunków hydrogeologicznych,
wielkości zasobów, stanu fizykochemicznego i ilościowego wód podziemnych
 opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielkości zasobów, stanu
oraz zagrożeń wód podziemnych
 wyznaczanie obszarów perspektywicznych dla zaopatrzenia w wodę podziemną
dużych aglomeracji miejskich oraz określenie źródeł awaryjnego zaopatrzenia
ludności w wody podziemne w warunkach wystąpienia zdarzeń ekstremalnych

Część A KPZK str. 125

SUSZA/UPAŁ

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK
Wojewoda
 analiza i ocena zagrożeń
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury

Podstawa prawna
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie

Część A KPZK str. 126

SUSZA/UPAŁ

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
 określenie w drodze rozporządzenia, podmiotów, którym państwowa służba
hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywać biuletyny, prognozy hydrologiczne, meteorologiczne
i hydrogeologiczne, komunikaty o bieżącej sytuacji meteorologicznej,
hydrologicznej i hydrogeologicznej oraz ostrzeżenia przed żywiołowym
działaniem sił przyrody oraz przed suszą, a także sposób i częstotliwość
przekazywania tych informacji oraz sposoby uzyskiwania potwierdzenia
otrzymania ostrzeżeń, kierując się względami bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa ludzi i mienia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 wykonywanie bieżących analiz meteorologicznych i ocen sytuacji
hydrologicznej oraz meteorologicznej
 opracowywanie i przekazywanie biuletynów, prognoz, komunikatów,
ostrzeżeń przed suszą
 uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
 koordynowanie działań związanych z ochroną przed suszą w regionie wodnym

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo wodne
rozporządzenie MŚ:
 w sprawie podmiotów,
którym państwowa służba
hydrologicznometeorologiczna
i państwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywać
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny
oraz sposobu
i częstotliwości ich
przekazywania

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich
aktualizacji
 współpraca w zakresie wydania rozporządzenia określającego szczegółową
organizację, sposób funkcjonowania oraz realizację zadań centrów
powiadamiania ratunkowego
 prowadzenie działalności edukacyjnej

Minister właściwy do spraw rolnictwa
 stworzenie warunków do odtworzenia i utrzymania produkcji rolnej (roślinnej
i zwierzęcej) w przypadku zdarzeń powodujących ograniczenie tej produkcji
(katastrofy naturalne i przemysłowe, akty terroru, działania wojenne)
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNiG)
 prowadzenie ogólnopolskiego systemu monitoringu suszy na potrzeby rolnictwa
 opracowanie klimatycznego bilansu wody
 opracowanie map obszarów zagrożonych suszą dla poszczególnych roślin
uprawnych i gleb
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 prowadzenie ogólnopolskiego systemu monitorowania deficytów wody i potrzeb
nawodnień w rolnictwie
 opracowywanie map potrzeb stosowania nawodnień w rolnictwie
 prognozowanie deficytu wody w rolnictwie w oparciu o prognozę rozwoju suszy
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowej organizacji sposobu
funkcjonowania oraz realizacji zadań centrów powiadamiania ratunkowego
uwzględniając potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie jego
sprawnego funkcjonowania
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego

Podstawa prawna
ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o zarządzaniu kryzysowym
 o ochronie
przeciwpożarowej
 o systemie powiadamiania
ratunkowego
rozporządzenie Prezesa RM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
SWiA
Sektorowa strategia
bezpieczeństwa w działach
administracji rządowej
rolnictwo, rozwój wsi, rynki
rolne
ustawa:
 o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt
gospodarskich

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o ochronie
przeciwpożarowej
 prawo telekomunikacyjne
 o systemie powiadamiania
ratunkowego

Część A KPZK str. 127

SUSZA/UPAŁ

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw energii
 wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych
Agencja Rezerw Materiałowych
 zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji
zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury
krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu
gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia
i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej
Polskiej
Odbiór, transport, dystrybucja, przetrzymanie, właściwe przygotowanie
do użytkowania i wykorzystanie udostępnionych rezerw strategicznych leży
po stronie wnioskującego o udostępnienie
Minister właściwy do spraw środowiska
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń
przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania oraz
poboru wód podziemnych
 w przypadku pojawienia się rzeczywistych zagrożeń dla zaopatrzenia ludności
w wodę pitną z wód podziemnych, informowanie odpowiednich organów
administracji publicznej i społeczeństwa
 wyznaczanie obszarów perspektywicznych dla zaopatrzenia w wodę podziemną
dużych aglomeracji miejskich oraz określenie źródeł awaryjnego zaopatrzenia
ludności w wody podziemne w warunkach wystąpienia zdarzeń ekstremalnych
Minister właściwy do spraw zabezpieczeń społecznych
 tworzenie koncepcji i kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej
 inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania (np. uwzględnienie
wsparcia psychologicznego dla ofiar sytuacji kryzysowych)
 szkolenie kadr oraz nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji
pomocy społecznej
 przygotowanie rozwiązań prawnych w zakresie mechanizmów udzielania
pomocy społecznej realizowanej przez wojewodów i organy administracji
samorządowej na rzecz osób poszkodowanych
Minister właściwy do spraw zdrowia
 przygotowanie sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach
sytuacji kryzysowej
 przeprowadzenie powszechnej akcji edukacyjnej

Podstawa prawna
ustawa:
 o rezerwach
strategicznych

statut PIG-PIB

ustawa:
 o pomocy społecznej

ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o ochronie
przeciwpożarowej

Część A KPZK str. 128

SUSZA/UPAŁ

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw budżetu
 uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi
urzędów administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych
zachowań przed i w czasie klęsk żywiołowych
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna
ustawy:
 o finansach publicznych
 o zarządzaniu kryzysowym
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie

Część A KPZK str. 129

SKAŻENIE RADIACYJNE

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

SKAŻENIE RADIACYJNE
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw środowiska
Państwowa Agencja Atomistyki
 przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących polityki państwa
w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
uwzględniających program rozwoju energetyki jądrowej oraz zagrożenia
wewnętrzne i zewnętrzne
 sprawowanie nadzoru nad działalnością związaną z narażeniem
na promieniowanie jonizujące oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie,
jak również wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń i uprawnień związanych
z tego typu działalnością
 wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 wykonywanie zadań związanych z oceną sytuacji radiacyjnej kraju
w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych
 prowadzenie ewidencji i kontroli źródeł promieniotwórczych oraz materiałów
jądrowych, ochrony fizycznej źródeł promieniotwórczych oraz materiałów
i obiektów jądrowych

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo atomowe

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Straż Graniczna
 kontrola transgranicznego przemieszczania materiałów promieniotwórczych
i jądrowych
 monitorowanie stanu bezpieczeństwa radiacyjnego w zasięgu terytorialnym
przejścia granicznego oraz realizowania w ramach ochrony szlaków
komunikacyjnych czynności kontrolnych przewozu towarów niebezpiecznych
na drogach i parkingach
Policja
 udzielanie wsparcia dla działań związanych z zabezpieczeniem przewozu
materiałów promieniotwórczych na terytorium kraju oraz współdziałania w tym
zakresie z przedstawicielami dozoru jądrowego
Minister właściwy do spraw energii
 nadzór nad działalnością Narodowego Centrum Badań Jądrowych będącego
operatorem reaktora badawczego „Maria” oraz polskim producentem
i dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie,
nauce, przemyśle i ochronie środowiska
 nadzór
nad
działaniami
Zakładu
Unieszkodliwiania
Odpadów
Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku-Świerku (wykonywanie działalności
w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym
paliwem jądrowym)

Minister Obrony Narodowej
 monitorowanie źródeł zagrożeń skażeniami i skażeń, mogących powodować
zagrożenie dla jednostek wojskowych i instytucji
 wykrywanie i rozpoznanie skażeń radiacyjnych
 ostrzeganie i powiadamianie wojsk i instytucji wojskowych o zagrożeniu
skażeniami

Podstawa prawna
ustawy:
 prawo atomowe
 o Straży Granicznej
 o Policji

ustawa:
 prawo atomowe
rozporządzenie RM:
 w sprawie przejęcia przez
ministrów funkcji organu
sprawującego nadzór nad
instytutami badawczymi
nadzorowanymi
dotychczas przez
kierowników urzędów
centralnych, wojewodów
lub przez inne jednostki
organizacyjne
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

Część A KPZK str. 130

SKAŻENIE RADIACYJNE

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw rolnictwa
Inspekcja Weterynaryjna
 prowadzenie
monitorowania
substancji
niedozwolonych,
skażeń
promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub
narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie
przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt
Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Służba Celno-Skarbowa
 w przypadku wystąpienia skażenia radiacyjnego poza terytorium RP współpraca
ze Strażą Graniczną w zakresie kontroli transgranicznego przemieszczania
materiałów promieniotwórczych i jądrowych
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK
Wojewoda
 analiza i ocena ryzyka
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury

Podstawa prawna
ustawa:
 o Inspekcji
Weterynaryjnej

ustawa:
 prawo atomowe

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawa:
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
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SKAŻENIE RADIACYJNE

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 przeprowadzanie okresowo, nie rzadziej niż raz na trzy lata, ćwiczeń w celu
sprawdzenia krajowego planu postępowania awaryjnego
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
i ich aktualizacji
 współpraca w zakresie wydania rozporządzenia określającego szczegółową
organizację, sposób funkcjonowania oraz realizację zadań centrów
powiadamiania ratunkowego
 nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
 współpraca z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie opracowywania,
aktualizacji oraz uruchamiania planów i procedur współdziałania organów
i jednostek nadzorowanych i podległych w realizacji zadań w ramach
krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania
Straż Graniczna
 w przypadku podwyższonego zagrożenia – zintensyfikowanie czynności
kontroli radiometrycznej towarów i osób przekraczających granicę

Podstawa prawna
ustawy:
 prawo atomowe
 o systemie powiadamiania
ratunkowego

Podmiot współpracujący - zadania
Rada Ministrów
 określenie w drodze rozporządzenia:
 krajowego planu postępowania awaryjnego
 sposobu współdziałania organów i służb biorących udział w likwidacji zdarzeń
radiacyjnych i usuwania ich skutków
 wzoru zakładowego i wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego,
wskazując elementy istotne dla możliwości szybkiego reagowania właściwych
służb
 wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań
interwencyjnych oraz kryteria odwołania tych działań, uwzględniając zalecenia
właściwych organizacji międzynarodowych
 grup ludności, którym jest przekazywana informacja wyprzedzająca
 podmiotów właściwych w sprawie opracowywania i przekazywania informacji
wyprzedzającej, zakresu tej informacji oraz sposób i częstotliwość jej
przekazywania, mając na względzie potrzebę przygotowania ludności
na wystąpienie zdarzenia radiacyjnego, a także uwzględniając rodzaje
działalności, które w przypadku zdarzenia radiacyjnego mogą prowadzić
do narażenia ludności na dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą
dawkę graniczną
Minister właściwy do spraw środowiska
Państwowa Agencja Atomistyki
 rozpoznanie sytuacji radiacyjnej kraju
 utrzymywanie służby przygotowanej do wsparcia służb podległych ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych w zakresie rozpoznania sytuacji radiacyjnej
i reagowania w przypadku zaistnienia zdarzeń radiacyjnych
 współdziałanie z organami administracji publicznej w sprawach związanych
z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną
 prowadzenie działań związanych z informacją społeczną, edukacją
i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w dziedzinie
atomistyki, a zwłaszcza przekazywanie ludności informacji na temat
promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka
i środowisko naturalne, a także informowanie o możliwych do zastosowania
środkach zaradczych w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo atomowe

ustawa:
 prawo atomowe
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SKAŻENIE RADIACYJNE

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowej organizacji sposobu
funkcjonowania oraz realizacji zadań centrów powiadamiania ratunkowego,
uwzględniając potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie jego
sprawnego funkcjonowania
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego
Minister właściwy do spraw zdrowia
 przygotowanie sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach
sytuacji kryzysowej
 współpraca z ministrem właściwym do spraw energii przy tworzeniu rezerw
strategicznych stabilnego jodu
Państwowa Inspekcja Sanitarna
 dokonywanie pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych
wody powierzchniowej, wody do picia, mleka oraz w innych
żywnościowych w miejscach wskazanych przez Głównego
Sanitarnego, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony
i Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki

w próbkach
produktach
Inspektora
Środowiska

Minister właściwy do spraw rolnictwa
 określenie, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów publicznych,
w drodze rozporządzenia rodzaje wydatków, które mogą być finansowane
na pokrycie kosztów Inspekcji Weterynaryjnej związanych z prowadzeniem
monitorowania substancji niedozwolonych skażeń promieniotwórczych
u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt,
w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia
zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt
 przygotowanie i utrzymanie organów IW niezbędnych do przeprowadzania
kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności pochodzenia zwierzęcego i środków
żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń
promieniotwórczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o systemie powiadamiania
ratunkowego

ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o Państwowym
Ratownictwie Medycznym
 prawo atomowe
 o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
rozporządzenie RM:
 w sprawie stacji
wczesnego wykrywania
skażeń
promieniotwórczych
i placówek prowadzących
pomiary skażeń
promieniotwórczych
ustawa:
 o Inspekcji
Weterynaryjnej
rozporządzenie RM:
 w sprawie określenia
podmiotów właściwych
w sprawach kontroli
po zdarzeniu radiacyjnym
żywności i środków
żywienia zwierząt
na zgodność
z maksymalnymi
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SKAŻENIE RADIACYJNE

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Minister właściwy do spraw budżetu
 uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, środków
finansowych na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Minister właściwy do spraw energii
 utworzenie we współpracy z ministrem właściwym do spraw zdrowia rezerwy
strategicznej stabilnego jodu
 wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych
Agencja Rezerw Materiałowych
 zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji
zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury
krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu
gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia
i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej
Polskiej
Odbiór, transport, dystrybucja, przetrzymanie, właściwe przygotowanie
do użytkowania i wykorzystanie udostępnionych rezerw strategicznych leży po
stronie wnioskującego o udostępnienie
Minister właściwy do spraw finansów publicznych
 określenie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa
w drodze rozporządzenia rodzajów wydatków, które mogą być finansowane na
pokrycie kosztów Inspekcji Weterynaryjnej związanych z prowadzenie
monitorowania substancji niedozwolonych, skażeń promieniotwórczych
u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt,
w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia
zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt
Minister Obrony Narodowej
 monitoring i ocena sytuacji skażeń
 przygotowanie wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP
do wsparcia działań organów administracji publicznej
 monitorowanie gotowości do działania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
RP wydzielonych do użycia w sytuacjach kryzysowych
 w sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególności stanu klęski
żywiołowej nadzorowanie i koordynowanie funkcjonowania Krajowego Systemu

Podstawa prawna
dopuszczalnymi
poziomami skażeń
promieniotwórczych.
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawa:
 o rezerwach
strategicznych

ustawa:
 o Inspekcji Weterynaryjnej
 o finansach publicznych

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
rozporządzenia RM:
 w sprawie systemów
wykrywania skażeń
i właściwości organów
w tych sprawach
 w sprawie szczegółowego
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SKAŻENIE RADIACYJNE

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Wykrywania Skażeń i Alarmowania
 organizowanie ćwiczeń i treningów we współpracy z ministrem właściwym
ds. gospodarki morskiej, ministrem właściwym ds. wewnętrznych oraz
we współpracy z wojewodami w ramach KSWSiA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi
urzędów administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 opracowanie wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego
 przeprowadzenie okresowych ćwiczeń w celu przeglądu i aktualizacji planów
postępowania awaryjnego
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 komunikat wyprzedzający w drodze aktu prawa miejscowego
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 edukacja mieszkańców terenów zagrożonych w zakresie prawidłowych
zachowań przed i w czasie skażenia
 utrzymanie wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przygotowanych
do rozpoznania sytuacji radiacyjnej i reagowania w przypadku zaistnienia
zdarzeń radiacyjnych
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna
zakresu działania Ministra
Obrony Narodowej
decyzja Ministra ON:
 w sprawie organizacji,
zadań i funkcjonowania
Systemu Wykrywania
Skażeń Sił Zbrojnych RP
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
 prawo atomowe
rozporządzenie RM:
 w sprawie planów
postępowania awaryjnego
w przypadku zdarzeń
radiacyjnych
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suszsu

ZBIOROWE ZAKŁÓCENIE
PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie

ZBIOROWE ZAKŁÓCENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw pracy
 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na rynku pracy
 podział środków Funduszu Pracy, w szczególności rezerwy ministra
właściwego do spraw pracy

Podstawa prawna
ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy

Podmiot współpracujący - zadania
Rada Ministrów
 zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz porządku publicznego
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 przeciwdziałanie konfliktom społecznym poprzez prowadzenie dialogu
społecznego z instytucjami dialogu społecznego i ciałami dialogowymi,
monitoring konfliktów oraz monitoring instytucji ds. dialogu
 prowadzenie prac projektujących rozwój dialogu społecznego, jego promocję
oraz monitoring
 zapobieganie konfliktom społecznym poprzez desygnowanie, na wniosek
wojewody, jako Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
mediatorów z misją dobrej woli oraz mediatorów do postępowań mediacyjnych
w sporach zbiorowych pracy
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i ich mienia
Minister właściwy do spraw zdrowia
 zapewnienie dostępu do podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
 dostęp do edukacji dzieci i młodzieży
Minister właściwy ds. nauki
 finansowanie badań naukowych
Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego
 finansowanie szkolnictwa wyższego
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 finansowanie ochrony dziedzictwa narodowego, działalności kulturalnej oraz
wyższego szkolnictwa artystycznego
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów

Podstawa prawna
Konstytucja RP
ustawy:
 o pomocy społecznej
 o Radzie Dialogu
Społecznego i innych
instytucjach dialogu
społecznego
 o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych

ustawa:
 o działach administracji
rządowej
ustawa:
 o działach administracji
rządowej
ustawa:
 o działach administracji
rządowej
ustawa:
 o działach administracji
rządowej
ustawa:
 o działach administracji
rządowej
ustawa:
 o działach administracji
rządowej
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
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suszsu

ZBIOROWE ZAKŁÓCENIE
PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK
Wojewoda
 analiza i ocena zagrożeń
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury

Podstawa prawna

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
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suszsu

ZBIOROWE ZAKŁÓCENIE
PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca w zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich planów
zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
i ich aktualizacji
 współpraca w zakresie wydania rozporządzenia określającego szczegółową
organizację, sposób funkcjonowania oraz realizację zadań centrów
powiadamiania ratunkowego

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o zarządzaniu kryzysowym
 o ochronie
przeciwpożarowej
 o systemie powiadamiania
ratunkowego

Minister właściwy do spraw zdrowia
 przygotowanie sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach
sytuacji kryzysowej

rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania MSWiA

Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowej organizacji sposobu
funkcjonowania oraz realizacji zadań centrów powiadamiania ratunkowego,
uwzględniając potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie jego
sprawnego funkcjonowania
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego
Dysponent części budżetu państwa wykonujący zadania jako podmiot wiodący
lub współpracujący, właściwy dla danego zagrożenia
Minister właściwy do spraw budżetu
 uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej na rok następny, w ramach
funkcji 2 "Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny", środków
finansowych na realizację celu związanego z poprawą funkcjonowania służb
bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego
Minister właściwy do spraw pracy
 wskazanie mediatorów, z listy uzgadnianej z reprezentatywnymi związkami
zawodowymi oraz organizacjami pracodawców, do postępowań mediacyjnych
w sporach zbiorowych
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi
urzędów administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania

Podstawa prawna
ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o Państwowym
Ratownictwie Medycznym
rozporządzenie Prezesa RM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania MZ
ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o systemie powiadamiania
ratunkowego

ustawy kompetencyjne służb
właściwych w zakresie
bezpieczeństwa
Wieloletni Plan Finansowy
Państwa 2016-2019
ustawa:
 o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
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Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
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ZDARZENIE O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 koordynacja podejmowanych przez służby specjalne czynności operacyjnorozpoznawczych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa
 koordynacja podejmowanych przez służby specjalne czynności analitycznoinformacyjnych oraz wymiany informacji przekazywanych przez Policję, Straż
Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę CelnoSkarbową, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz
określonych danych osobowych
 przekazywanie bieżących analiz dotyczących stanu zagrożenia wywołanym
zdarzeniem o charakterze terrorystycznym właściwym podmiotom, służbom
specjalnym i innym organom administracji publicznej, stosownie do potrzeb
 występowanie z wnioskiem do Sądu Okręgowego o zarządzenie kontroli
operacyjnej przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych,
podejmowanych przez ABW w celu realizacji zadań rozpoznawania,
zapobiegania i wykrywania przestępstw terroryzmu
 uzyskiwanie od organów administracji publicznej, właścicieli i posiadaczy
obiektów, instalacji, urządzeń infrastruktury administracji publicznej lub
infrastruktury krytycznej będących w ich posiadaniu informacji dotyczących
zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla infrastruktury administracji
publicznej lub infrastruktury krytycznej, w tym zagrożeń dla funkcjonowania
systemów i sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz
teleinformatycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa
 przekazywanie niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi
Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi
Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych,
Ministrowi Koordynatorowi Służb Specjalnych, jeżeli został powołany,
informacji mogących mieć istotne znaczenie dla zapobiegania zdarzeniom
o charakterze terrorystycznym
 wydawanie poleceń organom i podmiotom zagrożonym skutkami zdarzeń
o charakterze terrorystycznym mających na celu przeciwdziałanie
zagrożeniom, ich usunięcie albo minimalizację, oraz przekazywanie im
informacji niezbędnych do tego celu
 wydawanie podmiotom i służbom specjalnym zaleceń mających na celu

Podstawa prawna
ustawy:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
 o zarządzaniu kryzysowym
 o działaniach
antyterrorystycznych
Decyzja Rady
2008/615/WSiSW
 w sprawie intensyfikacji
współpracy
transgranicznej,
w szczególności
w zwalczaniu terroryzmu
i przestępczości
transgranicznej
rozporządzenie MTBiGM:
 w sprawie Krajowego
Programu Ochrony
Lotnictwa

Podmiot współpracujący - zadania
Rada Ministrów
 wprowadzenie w drodze rozporządzenia, zakazów i ograniczeń w ruchu
lotniczym niezbędnych ze względu na obronność państwa, bezpieczeństwo
publiczne oraz bezpieczeństwo ruchu lotniczego
 określenie w drodze rozporządzenia: rodzaju broni i amunicji, oraz wykazu
wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnych, na których
wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja, uwzględniając potrzeby
obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożenia życia
i zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego

Minister Koordynator Służb Specjalnych
 sprawowanie nadzoru i kontroli działalności służb specjalnych
 koordynowanie działalności służb specjalnych
 opracowywanie i przygotowywanie projektów ustaw, rozporządzeń i innych
aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa państwa w zakresie właściwości
służb specjalnych
Szef Agencji Wywiadu
 przekazywanie niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi
Rady Ministrów informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa
i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy uzyskane
informacje dotyczą spraw objętych zakresem działania właściwego ministra,
przekazanie ich ministrowi, chyba że Prezes Rady Ministrów zdecyduje inaczej

Podstawa prawna
ustawy:
 prawo lotnicze
 o wykonywaniu
działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami
i technologią
o przeznaczeniu
wojskowym lub
policyjnym
rozporządzenie PRM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
– Członka Rady Ministrów
Mariusza Kamińskiego –
Koordynatora Służb
Specjalnych
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu

Agencja Wywiadu
 rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw mogących mieć istotne
znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa w tym:
 rozpoznawanie
międzynarodowego
terroryzmu,
ekstremizmu
oraz
międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej
 rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami
wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa
 rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń
związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia
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Podmiot wiodący - zadania
usunięcie bądź minimalizację zaistniałego zagrożenia terrorystycznego
 prowadzenie wykazu zawierającego informacje o osobach m.in.
podejmujących działalność o charakterze terrorystycznym lub podejrzewanych
o taką działalność, poszukiwanych za taką działalność, uczestniczących
w szkoleniach terrorystycznych lub podejmujących podróż w celu popełnienia
przestępstwa o charakterze terrorystycznym
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach
bezpieczeństwa narodowego w części dotyczącej zagrożeń o charakterze
terrorystycznym, mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej
 wydawanie opinii dla Prezesa Rady Ministrów (a w przypadkach niecierpiących
zwłoki – ministra
właściwego do spraw wewnętrznych) w sprawie
wprowadzenia stopnia alarmowego w zależności od rodzaju zagrożenia
zdarzeniem o charakterze terrorystycznym – w trybie art. 16 ustawy z dnia
10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 ropoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw mogących mieć
istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego
porządku
konstytucyjnego
(wykonywanie
czynności
analitycznoinformacyjnych, operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych)
w tym:
 rozpoznawanie terroryzmu
 rozpoznawanie nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią,
amunicją i materiałami wybuchowymi oraz bronią masowej zagłady
w obrocie międzynarodowym
 rozpoznawanie przestępstw związanych z proliferacją broni masowego
rażenia oraz środków jej przenoszenia do tzw. krajów ryzyka
 monitorowanie importu towarów i technologii podwójnego zastosowania
 uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym
organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego
 współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami
odpowiedzialnymi za ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 współpraca międzynarodowa
 informowanie społeczeństwa o aktualnych zagrożeniach terrorystycznych
 realizowanie zadań krajowego punktu kontaktowego odpowiadającego za
wymianę z punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
danych
dotyczących
osób
podejrzewanych

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
 rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć,
konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo
państwa oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych
zagrożeń
 rozpoznawanie, przeciwdziałanie i zapobieganie zdarzeniom o charakterze
terrorystycznym wymierzonym przeciwko obywatelom lub mieniu RP poza
granicami państwa, z wyłączeniem zdarzeń o charakterze terrorystycznym
wymierzonym przeciwko personelowi lub mieniu Sił Zbrojnych RP
 uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom
informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa
i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału
ekonomicznego i obronnego
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
 wprowadzenie, w drodze rozporządzenia (jeżeli interes bezpieczeństwa państwa
lub porządek publiczny tego wymagają), na obszarze całego państwa lub
na określonych obszarach, zakazu noszenia wszelkiego rodzaju broni lub
niektórych jej rodzajów na czas określony
 zatwierdzanie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki
morskiej oceny stanu ochrony i planu ochrony portu oraz poprawek do tych
dokumentów
 określenie w drodze rozporządzenia wspólnie z ministrem właściwym do spraw
gospodarki w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu
opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego szczegółowych zasad
sprzedaży dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu
i trybu kontroli ich przestrzegania
 wydawanie – na wniosek Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego –
podlegającej natychmiastowemu przymusowemu wykonaniu, decyzji
o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE lub zobowiązaniu do powrotu
cudzoziemca, co do którego istnieje obawa, że może prowadzić działalność
terrorystyczną lub szpiegowską, albo podejrzewanego o popełnienie jednego
z tych przestępstw
 kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Podstawa prawna

ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o działaniach
antyterrorystycznych
 o Policji
 o Straży Granicznej
 o Biurze Ochrony Rządu
 o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
 o broni i amunicji
 o ochronie żeglugi
i portów morskich
 o wykonywaniu
działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami
i technologią
o przeznaczeniu
wojskowym lub
policyjnym
 o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
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o popełnienie przestępstw o charakterze terrorystycznym
 dokonywanie corocznej oceny stopnia zagrożenia terrorystycznego
w lotnictwie cywilnym na terytorium RP
 dokonywanie oceny stopnia zagrożenia terrorystycznego dla danego lotniska
w przypadku zwrócenia się przez ten podmiot do Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego o wprowadzenie alternatywnych środków ochrony
 przekazywanie Prezesowi ULC informacji o zagrożeniu aktami bezprawnej
ingerencji w lotnictwie cywilnym oraz o wszelkich zagrożeniach, co do których
istnieją przesłanki, że mogą one skutkować aktami bezprawnej ingerencji
w lotnictwie cywilnym
 obserwacja pasażerów przylatujących i odlatujących statkami powietrznymi
w celu wykrycia osób mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
transportu lotniczego
 współdziałanie z Prezesem ULC, podmiotami zarządzającymi lotniskami oraz
przewoźnikami lotniczymi w zakresie wprowadzenia do stosowania
dodatkowych wymogów ochrony lotnictwa
 udział przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w działających
w portach lotniczych Zespołów Ochrony Lotniska

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

 wydanie opinii dla Prezesa Rady Ministrów sprawie wprowadzenia stopnia
alarmowego lub stopnia alarmowego CRP w zależności od rodzaju zagrożenia
zdarzeniem o charakterze terrorystycznym – w trybie art. 16 ustawy z dnia
10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
 w przypadkach niecierpiących zwłoki wprowadzanie stopnia alarmowego lub
stopnia alarmowego CRP w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem
o charakterze terrorystycznym (po zasięgnięciu opinii Szefa ABW), informując
o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów w trybie art. 16 ustawy z dnia
10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
 zarządzenie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych z inicjatywy
własnej albo na wniosek Szefa ABW lub Komendanta Głównego Policji,
po wprowadzeniu trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego, zakazu
odbywania zgromadzeń lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie
objętym stopniem alarmowym, na czas obowiązywania tego stopnia, jeżeli jest
to konieczne dla ochrony życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa publicznego,
w trybie art. 21 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych
 wnioskowanie, w trybie art. 22 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych, do Ministra Obrony Narodowej o użycie oddziałów
i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku
wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego, jeżeli użycie
oddziałów i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające lub może okazać się
niewystarczające
 podnoszenie świadomości społecznej z zakresu sposobów zachowania się
w sytuacji zagrożenia terrorystycznego

pobycie oraz wyjeździe
z tego terytorium
obywateli państw
członkowskich Unii
Europejskiej i członków
ich rodzin
 o cudzoziemcach
 o ochronie granicy
państwowej

Policja
 prowadzenie działań rozpoznawczych, zmierzających do zapobiegania
zamachom terrorystycznym, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim
charakterze
 inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełniania
przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych
i administracyjno-porządkowych w granicach swych zadań w celu
rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń
 prowadzenie rozpoznania operacyjnego środowisk wywodzących się z państw
tzw. wysokiego ryzyka
 prowadzenie rejestru zawierającego dane o broni i osobach posiadających

wewnętrzne przepisy
Komendanta Głównego
Policji
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pozwolenie na broń i dopuszczonych do posiadania broni
 sprawowanie nadzoru nad specjalistycznymi formacjami ochronnymi, zwłaszcza
wykonującymi zadania ochronne w obiektach produkcji i przechowywania
niebezpiecznych substancji chemicznych, środków uzbrojenia i materiałów
wybuchowych
 pełnienie roli Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw prekursorów
materiałów wybuchowych
Straż Graniczna
 prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom
terroryzmem, w zakresie właściwości Straży Granicznej
 kontrola środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych
ze Wspólnoty
 zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych
przepisów, przez granicę państwową środków odurzających i substancji
psychotropowych oraz broni, amunicji, materiałów wybuchowych i prekursorów
materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom
 zatrzymywanie i cofanie z granicy państwowej do nadawcy szkodliwych
materiałów jądrowych i promieniotwórczych, środków chemicznych
i biologicznych
 zapobieganie nielegalnemu przekroczeniu granicy państwowej przez osoby
i pojazdy
 zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku
publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie
właściwości Straży Granicznej – także w strefie nadgranicznej
 zapewnienie bezpieczeństwa na pokładach statków powietrznych wykonujących
przewóz lotniczy pasażerów
 wykonywanie zadań związanych z pełnieniem wart ochronnych na pokładach
statków powietrznych w przypadkach wskazanych w art. 186a ust 1 ustawy
Prawo lotnicze
 monitorowanie środowisk i skupisk cudzoziemców oraz ich aktywności
na terytorium RP pod kątem działalności przestępczej
 realizacja działań w związku z wydaniem przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu albo
o wydaleniu z terytorium RP obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE w przypadku wystąpienia obawy prowadzenia działalności
terrorystycznej lub szpiegowskiej albo podejrzenia popełnienia jednego z tych
przestępstw

wewnętrzne przepisy
Komendanta Głównego
Straży Granicznej
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 realizacja działań w przypadku wydania przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych decyzji o czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu
na określonych przejściach granicznych w przypadku wprowadzenia drugiego lub
wyższego stopnia alarmowego
Biuro Ochrony Rządu
 rozpoznawanie i analiza potencjalnych zagrożeń wobec ochranianych osób,
obiektów i urządzeń
 zapobieganie powstawaniu zagrożeń wobec ochranianych osób, obiektów
i urządzeń
 ochrona obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich
funkcjonowania
 prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu
i Senatu
 współdziałanie z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją
Wywiadu, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego,
Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną oraz Państwową Strażą Pożarną
w zakresie uzyskiwania informacji o zagrożeniach dla osób lub obiektów
i urządzeń chronionych
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
 ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym wykonywanie zadań
obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności
zapobieganie aktom terroru
 ustalanie odpowiedniego poziomu ochrony dla statków o polskiej
przynależności, z uwzględnieniem rejonów ich pływania
 zatwierdzanie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
oceny stanu ochrony i planu ochrony portu oraz poprawek do tych dokumentów
Dyrektor właściwego urzędu morskiego
 opracowanie oceny stanu ochrony portu lub obiektu portowego
 opracowanie planu ochrony portu

wewnętrzne przepisy Szefa
Biura Ochrony Rządu

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o działach administracji
rządowej
 o ochronie żeglugi
i portów morskich
 o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
 realizacja zadań punktu odbioru alertu przez Morskie Ratownicze Centrum
Koordynacyjne o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobiegania
aktom terroru
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Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej
Dyrektor właściwego urzędu żeglugi śródlądowej
 współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony
środowiska, ochrony portów lub przystani, w tym wykonywania zadań
obronnych i zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobiegania
aktom terroru i likwidacji ich skutków
Minister właściwy do spraw transportu
 wykonywanie zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym,
w szczególności zapobieganie aktom terroru
 nadzór nad kontrolą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz
wymagań związanych z tym przewozem
 monitorowanie sytuacji w transporcie lotniczym, drogowym i kolejowym
 analiza i ocena stanu bezpieczeństwa transportu lotniczego
 określenie zasad powiadamiania i postępowania w przypadku wystąpienia
poważnych wypadków lotniczych
 nadzór w zakresie przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu
transportem lotniczym towarów niebezpiecznych
 określenie wymagań w zakresie działania w sytuacji zagrożenia
 analiza raportów w zakresie wypadków lotniczych
 realizacja zadań, w tym udział w szkoleniach i ćwiczeniach, krajowego punktu
kontaktowego w ramach Europejskiej Komórki Zarządzania Kryzysowego
w Lotnictwie Cywilnym odpowiadającego za wymianę z punktami kontaktowymi
innych państw członkowskich Unii Europejskiej danych dotyczących sytuacji
kryzysowej w lotnictwie cywilnym
Prezesowi
Urzędu
Lotnictwa
Cywilnego
informacji
 przekazywanie
o zagrożeniu aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym oraz
o wszelkich zagrożeniach, co do których istnieją przesłanki, że mogą one
skutkować aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 sprawowanie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność lotniczą
podejmującymi działania w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
 opracowywanie i przedkładanie Radzie Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego
do zaopiniowania Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz
nadzór bezpośredni nad jego realizacją
 zatwierdzanie programów ochrony lotnisk oraz programów ochrony
przedsiębiorstw prowadzonych przez podmioty wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie lotnictwa cywilnego oraz nadzorowanie realizacji tych

Podstawa prawna
ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o żegludze śródlądowej

ustawy:
 o przewozie towarów
niebezpiecznych
 prawo lotnicze
 o Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej
 o przedsiębiorstwie
państwowym „Porty
Lotnicze"
 o transporcie kolejowym
 o drogach publicznych
rozporządzenie Ministra
Transportu:
 w sprawie wypadków
i incydentów lotniczych
rozporządzenia Ministra
Infrastruktury:
 w sprawie Komitetu
Zarządzania Przestrzenią
Powietrzną oraz ustalenia
zakresu jego działania
 w sprawie zakazów lub
ograniczeń lotów na czas
dłuższy niż 3 miesiące
 w sprawie ograniczeń
lotów na czas nie dłuższy
niż 3 miesiące
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programów
 sprawowanie nadzoru w zakresie lotnictwa cywilnego nad działalnością służb
ochrony lotnisk
 sprawowanie nadzoru nad zadaniami związanymi z kontrolą bezpieczeństwa
w lotnictwie cywilnym
 zatwierdzanie aktualizacji programów ochrony lotnisk oraz programów ochrony
przedsiębiorstw prowadzonych przez podmioty wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie lotnictwa cywilnego, związanych z poziomem ochrony
Inspekcja Transportu Drogowego
 nadzorowanie oraz kontrolowanie sposobu wykonywania przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych, w tym towarów sklasyfikowanych jako materiały
i przedmioty wybuchowe
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem przewozu koleją towarów
niebezpiecznych
Minister Obrony Narodowej
 realizacja działań w zakresie wykonywania przez podległe i nadzorowane służby
obowiązków polegających na uzgadnianiu planów ochrony portu w celu
zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego
niebezpieczeństwa grożącego statkom, obiektom portowym i portom oraz
związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu
pływającego jako środka ataku terrorystycznego, włącznie z wydaniem decyzji
o zastosowaniu na polskich obszarach morskich niezbędnych środków,
do zatopienia tego statku lub obiektu pływającego
 realizacja działań, poprzez Szefa Obrony Powietrznej, w zakresie ochrony granicy
państwowej w przestrzeni powietrznej w ramach systemu obrony powietrznej
RP
 nadzór i koordynacja działań krajowego systemu wykrywania skażeń w celu
zapobieżenia skutkom działań terrorystycznych mogących spowodować
wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych

ustawy:
 transporcie kolejowym
 o przewozie towarów
niebezpiecznych
ustawy:
 o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego i Służbie
Wywiadu Wojskowego
 o ochronie żeglugi
i portów morskich
 o ochronie granicy
państwowej
 o działaniach
antyterrorystycznych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy
pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy służby kontrwywiadu
wojskowego i służby wywiadu wojskowego oraz pracowników Sił Zbrojnych RP
i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw związanych z działalnością
terrorystyczną oraz innych godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego
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Podstawa prawna

państwa, Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a także państw,
które zapewniają wzajemność
współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi
do ścigania przestępstw
ochrona bezpieczeństwa badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez
Siły Zbrojne RP i inne jednostki organizacyjne MON oraz produkcji i obrotu
towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi
przez Siły Zbrojne RP i inne jednostki organizacyjne MON
uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie
właściwym organom informacji mogących mieć znaczenie dla obronności
państwa, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP lub innych
jednostek organizacyjnych MON oraz podejmowanie działań w celu
eliminowania ustalonych zagrożeń
Szef SKW - występowanie z wnioskiem do Sądu o zarządzenie kontroli
operacyjnej przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych,
podejmowanych przez SKW gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą
nieprzydatne

Służba Wywiadu Wojskowego
 rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem
 rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami
wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie
międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych
z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia
 rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć,
konfliktów i kryzysów
Żandarmeria Wojskowa
 wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych
w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw o charakterze
terrorystycznym
 prowadzenie rejestru zawierającego dane o broni i żołnierzach posiadających
pozwolenie na broń i dopuszczonych do posiadania broni
 rozpoznawanie i analiza potencjalnych zagrożeń wobec ochranianych osób,
obiektów i urządzeń
 zapobieganie powstawaniu zagrożeń wobec ochranianych osób, obiektów
i urządzeń
 wsparcie działań ochronnych obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz
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Podmiot współpracujący - zadania
zapewnienie ich funkcjonowania
 prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego
 współdziałanie z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją
Wywiadu, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego,
Strażą Graniczną oraz Państwową Strażą Pożarną w zakresie uzyskiwania
informacji o zagrożeniach dla osób lub obiektów i urządzeń chronionych
Minister właściwy do spraw gospodarki
 określenie w drodze rozporządzenia wzoru ewidencji nabytych, zużytych,
przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego (MWC) lub znalezionych i zniszczonych
materiałów wybuchowych podczas wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie oczyszczania terenów wraz ze wskazaniem nazwy producenta oraz kodu
alfanumerycznego tego materiału, uwzględniając konieczność zapewnienia ich
pełnej rejestracji oraz identyfikacji i identyfikowalności MWC
 określenie w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szczegółowych wymagań
organizacyjnych i technicznych w zakresie przygotowania obiektów, w których
będą przechowywane materiały wybuchowe, broń, amunicja, wyroby
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz materiały wybuchowe
znalezione podczas prowadzenia oczyszczania terenu
 określenie w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu
opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sposobu prowadzenia
ewidencji, zawartych transakcji, których przedmiotem jest obrót materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
 wydawanie zgody na przemieszczanie oraz tranzyt materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 określenie w drodze rozporządzenia rodzaju amunicji, której przemieszczanie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zgody i może
następować na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy organ
państwa, na którego terenie ta amunicja znajduje się, uwzględniając konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przekazanie
stosownych informacji o tym właściwym władzom państw członkowskich Unii
Europejskiej, Republiki Turcji lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym

Podstawa prawna

ustawy:
 o materiałach
wybuchowych
przeznaczonych do użytku
cywilnego
 o działach administracji
rządowej
 o wykonywaniu
działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami
i technologią
o przeznaczeniu
wojskowym lub
policyjnym
 o obrocie z zagranicą
towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu
strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa,
a także dla utrzymania
międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa
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Podmiot współpracujący - zadania
 zawiadomienie o przemieszczaniu amunicji właściwego organu państwa,
do którego lub przez które będzie ona przemieszczana, najpóźniej z chwilą
rozpoczęcia przemieszczania amunicji
 określenie w drodze rozporządzenia wspólnie z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu
opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego szczegółowych zasad
sprzedaży dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu
i trybu kontroli ich przestrzegania
 kontrola obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami
i zobowiązaniami międzynarodowymi
 określenie, w drodze rozporządzenia, wymagań, jakim powinien odpowiadać
plan postępowania opracowany przez przedsiębiorców wykonujących
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska
naturalnego
Minister właściwy do spraw finansów publicznych
 realizacja działań w zakresie ochrony żeglugi i portów w zakresie wykonywania
przez podległe i nadzorowane służby obowiązków polegających
na współdziałaniu z jednostką ochrony portu w zakresie kontroli ładunku
 przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym
określenie w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zagranicznych, listy osób, grup lub podmiotów, w stosunku do których
dokonuje się zamrożenia wartości majątkowych mając na uwadze konieczność
zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
Służba Celno-Skarbowa
 kontrola środków pieniężnych wwożonych do wspólnoty lub wywożonych
ze wspólnoty
 zatrzymanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
w przypadku gdy przewożący materiały wybuchowe nie posiada zgody albo
przewozi materiały innego rodzaju lub w innej ilości niż określone w zgodzie oraz
zawiadomienie ministra właściwego do spraw gospodarki, a także właściwego
konsula państwa, z którego materiały te zostały wysłane lub do którego są
wysyłane

Podstawa prawna

ustawy:
 o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
 o materiałach
wybuchowych
przeznaczonych do użytku
cywilnego
międzynarodowa konwencja
o zwalczaniu finansowania
terroryzmu

Część A KPZK str. 149

ZDARZENIE O CHARAKTERZE
TERRORYSTYCZNYM

Suszsu

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
 uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie
określonym w ustawie oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 inicjowanie i podejmowanie innych działań w celu przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym szkolenie pracowników
instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje
 współpraca z zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi organizacjami
zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu
terroryzmu
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 obsługa RZZK
 przekazywanie ABW informacji dotyczących zdarzeń o charakterze
terrorystycznym
Wojewoda
 realizacja zadań z zakresu zapobiegania zdarzeniom o charakterze
terrorystycznym we współpracy z Szefem Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
 wykonywanie zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku
publicznego na zasadach określonych w ustawach
 zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji publicznej
działających w województwie i kierowanie ich działalnością w zakresie
zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska,
bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw
obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym
nadzwyczajnym zagrożeniom na zasadach określonych w odrębnych ustawach
 wystosowanie żądania od właściwego komendanta Policji o podjęcie działań
zapobiegających naruszeniu prawa

Podstawa prawna

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o działaniach
antyterrorystycznych

ustawy:
 o Policji
 o zarządzaniu kryzysowym
 o ochronie żeglugi
i portów morskich
 o wykonywaniu
działalności gospodarczej
w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami
i technologią
o przeznaczeniu

Część A KPZK str. 150

ZDARZENIE O CHARAKTERZE
TERRORYSTYCZNYM

Suszsu

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
 realizacja działań w zakresie ochrony żeglugi i portów w sprawie uzgadniania
oceny stanu ochrony i planu ochrony portu
 wyznaczanie miejsca przeznaczonego do niszczenia znalezionych materiałów
wybuchowych i niebezpiecznych w porozumieniu z Szefem Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych
 kontrola przez wojewodę przedsiębiorców lub kierowników jednostek
naukowych posiadających materiały wybuchowe przeznaczone do użytku
cywilnego

Podstawa prawna
wojskowym lub
policyjnym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
 o materiałach
wybuchowych
przeznaczonych do użytku
cywilnego

Część A KPZK str. 151

ZDARZENIE O CHARAKTERZE
TERRORYSTYCZNYM

Suszsu

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 współpraca w uzgadnianiu zarządzeń w sprawie wytycznych do wojewódzkich
planów zarządzania kryzysowego
 współpraca w uzgodnieniu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
i ich aktualizacji
 współpraca w zakresie wydania rozporządzenia określającego szczegółową
organizację, sposób funkcjonowania oraz realizację zadań centrów
powiadamiania ratunkowego
 nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
 przewodniczenie pracom Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń
Terrorystycznych,
stanowiącego
poziom
strategiczny
systemu
antyterrorystycznego
 wypracowanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania i reagowania
na zagrożenia terrorystyczne
 wprowadzenie
całodobowych
dyżurów
dla
osób
funkcyjnych
odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur działania na wypadek zdarzeń
o charakterze terrorystycznym (w przypadku wprowadzenia stopnia
alarmowego CHARLIE lub stopnia wyższego)
 wydanie decyzji, mającej rygor natychmiastowej wykonalności, o czasowym,
nie dłuższym niż 7 dni, zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu na określonych
przejściach granicznych, w przypadku wprowadzenia drugiego lub wyższego
stopnia alarmowego
Policja
 opracowywanie procedur działania
 przegląd, aktualizacja i uzgodnienie z właściwymi służbami pozapolicyjnymi
procedur postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń z użyciem
niebezpiecznych środków chemicznych, biologicznych lub radiacyjnych
 organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów
pododdziałów antyterrorystycznych, w tym dla kierujących działaniami
antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
dowódców grup kontrterrorystycznych
 w przypadku podwyższonego zagrożenia – obejmowanie wzmocnioną
kontrolą miejsc potencjalnie narażonych na atak terrorystyczny, w tym imprez
masowych, zgromadzeń publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej
 dokonywanie sprawdzenia zabezpieczeń obiektów infrastruktury krytycznej na
obszarze objętym stopniem alarmowym w przypadku wprowadzenia drugiego
lub wyższego stopnia alarmowego

Podstawa prawna
ustawy:
 o Policji
 o Biurze Ochrony Rządu
 o ochronie
przeciwpożarowej
 o systemie powiadamiania
ratunkowego
wewnętrzne przepisy
Komendanta Głównego
Policji

Podmiot współpracujący - zadania
Rada Ministrów
 określenie, w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków i sposobu użycia
oddziałów i pododdziałów Policji i Sił Zbrojnych, sposobu koordynowania działań
podejmowanych przez Policję i Siły Zbrojne oraz trybu wymiany informacji
i sposobu logistycznego wsparcia działań Policji prowadzonych z pomocą
oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych
 określenie, w drodze rozporządzenia trybu postępowania dotyczącego
zniszczenia obcego statku powietrznego, w przypadku gdy statek ten nie posiada
żadnych osób na pokładzie lub na pokładzie którego znajdują się wyłącznie
osoby zamierzające użyć tego statku powietrznego jako środka ataku
o charakterze terrorystycznym mając na względzie zapewnienie prawidłowego
zastosowania tych środków tylko w przypadku braku możliwości innego
wymuszenia przestrzegania prawa polskiego, a także mając na względzie
sprawność i skuteczność współdziałania organu dowodzenia obroną powietrzną
z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym oraz organami
zapewniającymi bezpieczeństwo państwa
 określenie, w drodze rozporządzenia trybu postępowania dotyczącego
zastosowania na polskich obszarach morskich niezbędnych środków,
do zatopienia tego statku lub obiektu pływającego włącznie, i sposobu
współdziałania organów, mając na względzie zapewnienie prawidłowego
sposobu zastosowania tych środków oraz użycia ich wyłącznie w przypadku
braku możliwości zapewnienia przestrzegania prawa polskiego w inny sposób,
a także mając na względzie sprawność i skuteczność współdziałania organów
chroniących obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Koordynator Służb Specjalnych
 podejmowanie działań służących zapewnieniu współdziałania służb specjalnych
w ramach przyznanych im kompetencji i postawionych przed nimi zadań, a także
organizowanie i zapewnienie współpracy służb specjalnych z innymi służbami
i instytucjami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa
 zapewnianie optymalnych warunków dla współpracy służb specjalnych
ze służbami specjalnymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 uzyskiwanie, gromadzenie, analiza oraz weryfikacja informacji o potencjalnych
zagrożeniach terrorystycznych
 koordynacja
działań
analityczno-informacyjnych
służb
i
instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny
 planowanie działań mających na celu przeciwdziałanie aktom bezprawnej
ingerencji w lotnictwie cywilnym

Podstawa prawna
ustawy:
 o Policji
 o ochronie granicy
państwowej
 o ochronie żeglugi
i portów morskich

rozporządzenie PRM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
– Członka Rady Ministrów
Mariusza Kamińskiego –
Koordynatora Służb
Specjalnych
ustawa:
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
rozporządzenie MTBiGM:
 w sprawie Krajowego

Część A KPZK str. 152

ZDARZENIE O CHARAKTERZE
TERRORYSTYCZNYM

Suszsu

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

 szczególne zabezpieczenie poszczególnych obiektów, uwzględniające rodzaj
zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
w przypadku wydania takiego zalecenia przez Szefa ABW, w uzgodnieniu
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych

 szkolenia podległych funkcjonariuszy w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym
 udział przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w działających
w portach lotniczych Zespołów Ochrony Lotniska

Programu Ochrony
Lotnictwa Cywilnego

Biuro Ochrony Rządu
 planowanie zabezpieczenia osób, obiektów i urządzeń w celu zapewnienia ich
ochrony
 doskonalenie metod pracy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 opracowanie procedur reagowania w przypadku uzyskania informacji
o zagrożeniu terrorystycznym
 przeprowadzanie ćwiczeń antyterrorystycznych
 wypracowanie systemów i metod rozpoznawania oraz monitorowania
potencjalnych zagrożeń terrorystycznych
 podejmowanie wspólnych inicjatyw, zwiększających skuteczność wykrywania
przypadków zagrożeń terrorystycznych
 uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń umieszczonych
w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym
Minister właściwy do spraw transportu
 monitorowanie sytuacji w transporcie lotniczym, drogowym i kolejowym
 organizacja wymiany informacji o zagrożeniach
 opracowanie, uzgodnienie i aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego
 organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń

Państwowa Straż Pożarna
 dokonanie przeglądu i aktualizacji procedur postępowania w przypadku
wystąpienia zdarzeń z użyciem środków niebezpiecznych, w tym chemicznych,
biologicznych i radiacyjnych oraz ich uzgodnienie z właściwymi podmiotami

Podstawa prawna

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 określanie na podstawie oceny stopnia zagrożenia terrorystycznego lotów
wysokiego ryzyka
 wprowadzanie dodatkowych środków ochrony bezpieczeństwa pasażerów,
bagażu, ładunków oraz przesyłek pocztowych

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
 ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym wykonywanie zadań
obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności
zapobieganie aktom terroru

ustawy:
• o zarządzaniu kryzysowym
• o działach administracji
rządowej
• prawo lotnicze
• o Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej
• o przedsiębiorstwie
państwowym „Porty
Lotnicze"
 o transporcie kolejowym
 o drogach publicznych
rozporządzenie MTBiGM
 w sprawie Krajowego
Programu Ochrony
Lotnictwa Cywilnego
ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o działach administracji
rządowej
 o ochronie żeglugi
i portów morskich

Część A KPZK str. 153

ZDARZENIE O CHARAKTERZE
TERRORYSTYCZNYM

Suszsu

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Dyrektor właściwego urzędu morskiego
 ochrona portów morskich i żeglugi morskiej, w tym wykonywanie zadań
obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności
zapobieganie aktom terroru
 sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem planu ochrony portu
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
 realizacja zadań punktu odbioru alertu przez Morskie Ratownicze Centrum
Koordynacyjne o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobiegania
aktom terroru
Minister właściwy do spraw administracji publicznej
 wydanie w drodze zarządzenia wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 zatwierdzenie wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i ich aktualizacji
 określenie w drodze rozporządzenia szczegółowej organizacji sposobu
funkcjonowania oraz realizacji zadań centrów powiadamiania ratunkowego
uwzględniając potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie jego
sprawnego funkcjonowania
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego
Minister właściwy do spraw zdrowia
 przygotowanie sił i środków do zapewnienia opieki medycznej w warunkach
sytuacji kryzysowej

Minister właściwy do spraw energii
 wydanie decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych
Agencja Rezerw Materiałowych
 zorganizowanie udostępnienia rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji
zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury
krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu
gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia
i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych RP
Odbiór, transport, dystrybucja, przetrzymanie, właściwe przygotowanie
do użytkowania i wykorzystanie udostępnionych rezerw strategicznych leży
po stronie wnioskującego o udostępnienie

Podstawa prawna
 o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o systemie powiadamiania
ratunkowego

ustawy:
 o działach administracji
rządowej
 o Państwowym
Ratownictwie Medycznym
ustawa:
 o rezerwach
strategicznych

Część A KPZK str. 154

ZDARZENIE O CHARAKTERZE
TERRORYSTYCZNYM

Suszsu

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister właściwy do spraw informatyzacji
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 nadzór nad przygotowaniem przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych
i operatorów pocztowych technicznych i organizacyjnych warunków
prowadzenia kontroli operacyjnej treści przekazów telekomunikacyjnych
i przesyłek pocztowych
 wykrywanie, lokalizowanie i eliminowanie źródeł szkodliwych zakłóceń
 aktualizowanie procedur wprowadzania ograniczeń w działalności
telekomunikacyjnej
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 przygotowywanie technicznych i organizacyjnych warunków prowadzenia
kontroli operacyjnej treści przekazów telekomunikacyjnych
 aktualizowanie procedur technicznych i organizacyjnych wprowadzania
ograniczeń w działalności telekomunikacyjnej
Minister właściwy do spraw łączności
Operatorzy pocztowi
 przygotowywanie technicznych i organizacyjnych warunków prowadzenia
kontroli operacyjnej przesyłek pocztowych
 aktualizowanie procedur technicznych i organizacyjnych wprowadzania
ograniczeń w działalności pocztowej
Minister Obrony Narodowej
 opracowywanie planów oraz organizacja szkoleń i ćwiczeń
 przygotowanie jednostek Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i Sił
Powietrznych do użycia w sytuacji wystąpienia zagrożeń terrorystycznych
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie
z właściwymi w sprawach ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi
urzędów administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 opiniowanie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego oraz uzgadnianie wojewódzkich

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo telekomunikacyjne

ustawa:
 prawo pocztowe

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym

Część A KPZK str. 155

ZDARZENIE O CHARAKTERZE
TERRORYSTYCZNYM

Suszsu

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK
 obsługa RZZK
Wojewoda
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego
 monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze
województwa
 dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu
bezpieczeństwa dla wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego
działającego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
wewnętrznych oraz RCB
 przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami
 planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych RP
do wykonywania zadań
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
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ZAKŁÓCENIE W FUNKCJONOWANIU SIECI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
FAZA ZAPOBIEGANIA
Podmiot wiodący - zadania
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw bezprawnego
ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych
 realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych
z ochroną informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy
bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach
międzynarodowych
 udzielanie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu
teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych
o klauzuli „POUFNE” lub wyższej, zgodnie z właściwością określoną w art. 48
ust. 3 UOIN
 przeprowadzanie oceny bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
 przeprowadzanie certyfikacji urządzeń lub narzędzi służących do realizacji
zabezpieczenia teleinformatycznego, przeznaczonego do ochrony informacji
niejawnych
 przeprowadzanie certyfikacji środków ochrony elektromagnetycznej
przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne lub
wyższej w myśl art. 50 ust. 1 ustawy z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych
 przeprowadzanie certyfikacji urządzeń lub narzędzi kryptograficznych
przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych w myśl art. 50 ust. 2 ustawy
z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 zwiększanie świadomości pracowników administracji publicznej związanej
z zagrożeniami w cyberprzestrzeni oraz cykliczne podnoszenie ich wiedzy na
temat metod przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni
 sprawowanie funkcji Krajowego Punktu Centralnego (Focal Point) w ramach
polityki ochrony cyberprzestrzeni NATO
 prowadzenie kontroli ochrony informacji niejawnych i przestrzegania
przepisów obowiązujących w tym zakresie
 prowadzenie postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań
sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego
 zapewnienie ochrony informacji niejawnych wymienianych między
Rzeczpospolitą Polską a innymi państwami lub organizacjami
międzynarodowymi

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

ustawy:
 o ochronie informacji
niejawnych
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu

Rada Ministrów
 nadzór nad wdrożeniem Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata
2017-2022
 ustanowienie, w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego
do spraw informatyzacji, Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, który
ma min. na celu zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zgodności działania
systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych
 określenie, w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego do spraw
informatyzacji, minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, mając
na uwadze konieczność zapewnienia:
 spójności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji
zadań publicznych poprzez określenie co najmniej specyfikacji formatów
danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być
stosowane
w oprogramowaniu interfejsowym, przy zachowaniu możliwości
nieodpłatnego wykorzystania tych specyfikacji
 sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji w postaci elektronicznej między
podmiotami publicznymi oraz między podmiotami publicznymi a organami
innych państw lub organizacji międzynarodowych
 dostępu do zasobów informacji osobom niepełnosprawnym z uwzględnieniem
Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych
przez krajową jednostkę normalizacyjną, zachowując zasadę równego
traktowania różnych rozwiązań informatycznych
Prezes Rady Ministrów
 określenie, w drodze rozporządzenia, podstawowych wymagań bezpieczeństwa
teleinformatycznego, jakim powinny odpowiadać systemy teleinformatyczne
oraz niezbędnych danych, jakie powinna zawierać dokumentacja bezpieczeństwa
systemów informatycznych wraz z uwzględnieniem wymagań w zakresie
zarządzania ryzykiem oraz wymagań dotyczących zapewnienia poufności,
integralności i dostępności informacji niejawnych przetwarzanych w systemach
teleinformatycznych
 wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP
w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym –
w trybie art. 16 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych

uchwała RM:
 Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017 – 2022

Podstawa prawna
ustawa:
 o informatyzacji
działalności podmiotów
realizujących zadania
publiczne
uchwała RM:
 Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017 – 2022

ustawa:
 o ochronie informacji
niejawnych

Część A KPZK str. 157

ZAKŁÓCENIE
W FUNKCJONOWANIU
Suszsu
SIECI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania
 prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych
 możliwość przedstawiania kierownikowi jednostki organizacyjnej, który udzielił
akredytacji
bezpieczeństwa
teleinformatycznego
dla
systemu
przetwarzającego informacje niejawne o maksymalnej klauzuli zastrzeżone
zaleceń dotyczących konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności
związanych z bezpieczeństwem informacji niejawnych
 w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość wstrzymania
przetwarzania informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym
posiadającym akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego o klauzuli
zastrzeżone
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL
 rozwijanie zdolności jednostek organizacyjnych administracji rządowej oraz
operatorów Infrastruktury Krytycznej do ochrony przed cyberzagrożeniami
 stworzenie katalogów zawierających specyfikację zagrożeń oraz możliwych
podatności godzących w bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 opracowanie zaleceń oraz dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni dla administracji rządowej
 współpraca z krajowymi instytucjami, organizacjami oraz podmiotami
resortowymi w zakresie ochrony cyberprzestrzeni
 reprezentacja RP w kontaktach międzynarodowych
 gromadzenie wiedzy dotyczącej stanu bezpieczeństwa i zagrożeń dla
krytycznej infrastruktury teleinformatycznej
 przygotowywanie zaleceń dotyczących podniesienia poziomu ochrony
systemów i sieci teleinformatycznych wykorzystywanych w administracji
rządowej
 przygotowywanie okresowych raportów w zakresie bezpieczeństwa
teleinformatycznego państwa
 analiza stron administracji rządowej we współpracy z tą administracją
w zakresie identyfikacji spełniania określonych zaleceń związanych
z zapewnieniem dostępności, integralności oraz poufności witryn w domenie
gov.pl
 prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla
administratorów systemów podłączonych do sieci Internet w administracji
rządowej oraz prowadzenie forum wymiany doświadczeń ze specjalistami
ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego, pomocnikami ds. ochrony
cyberprzestrzeni i administratorami systemów IT

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister Koordynator Służb Specjalnych
 sprawowanie nadzoru i kontroli działalności służb specjalnych
 koordynowanie działalności służb specjalnych
 opracowywanie i przygotowywanie projektów ustaw, rozporządzeń i innych
aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa państwa w zakresie właściwości
służb specjalnych
Minister właściwy do spraw informatyzacji
 koordynacja wdrażania Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa
 zapewnienie działania systemu analizy i bieżącego zarządzania ryzykiem
w cyberprzestrzeni RP
 przygotowanie i wdrożenie programu motywacyjnego skierowanego do
specjalistów z obszaru IT i bezpieczeństwa teleinformatycznego, zatrudnionych
w administracji publicznej
 przygotowanie, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Szefem Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i wdrożenie wytycznych dotyczących systemów
zarządzania bezpieczeństwem informacji
 określenie, w drodze rozporządzenia zakresu i warunków korzystania z ePUAP,
z uwzględnieniem jego roli w procesie realizacji zadań publicznych drogą
elektroniczną oraz zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
 administrowanie danych użytkowników ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 określenie, w drodze rozporządzenia, minimalnych środków technicznych
i organizacyjnych oraz metod zapobiegania zagrożeniom, jakie przedsiębiorcy
telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub
integralności sieci lub usług
 ustalenie kryteriów i zasad identyfikacji, selekcji i oceny istotnych naruszeń
integralności i bezpieczeństwa sieci przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz
użytkowników cyberprzestrzeni w zakresie zadań wynikających z art. 175, 175
a-e ustawy Prawo telekomunikacyjne

Podstawa prawna
rozporządzenie PRM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
– Członka Rady Ministrów
Mariusza Kamińskiego –
Koordynatora Służb
Specjalnych
ustawy:
 o informatyzacji
działalności podmiotów
realizujących zadania
publiczne
 prawo telekomunikacyjne
uchwała RM:
 Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017 – 2022

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 nadzór nad realizacją przez przedsiębiorców zadań w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i integralności sieci i usług
 publikowanie lub nakazywanie publikowania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym
informacji o wystąpieniu naruszeń integralności lub bezpieczeństwa sieci lub usług
telekomunikacyjnych, w przypadku stwierdzenia, że publikacja taka leży w interesie
publicznym
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Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 podjęcie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi
usługami
 informowanie użytkowników o wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia
bezpieczeństwa sieci wymagającego podjęcia środków wykraczających poza środki
techniczne i organizacyjne podjęte przez dostawcę usług, a także o istniejących
możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach
Minister Obrony Narodowej
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni
 koordynowanie przedsięwzięć przewidzianych dla Ministra Obrony Narodowej
w sprawach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w odniesieniu do wszystkich
komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej
 inicjowanie oraz wspieranie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa
Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
w obszarze osiągania zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
resortu obrony narodowej
 sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wynikających z aktów prawnych,
polityk i programów rządowych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni
 współpraca ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie kreowania
spójnego, jednolitego i efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem
cyberprzestrzeni resortu obrony narodowej
 ustanowienie, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa informacji oraz
kompetencji komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, spójnego,
współdzielonego systemu informacyjnego o bieżącym stanie oraz zagrożeniach
cyberprzestrzeni
 reprezentowanie resortu obrony narodowej w pracach kierowniczych gremiów
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej w zakresie
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 przygotowanie we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Pełnomocnikiem Ministra Obrony
Narodowej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, rocznego raportu o stanie
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Reagowania na Incydenty Komputerowe
 kreowanie
polityki
bezpieczeństwa
teleinformatycznego
związanej

Podstawa prawna

ustawy:
 ochronie informacji
niejawnych
 o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego i o Służbie
Wywiadu Wojskowego
rozporządzenie RM:
 w sprawie
szczegółowego zakresu
działania Ministra ON
rozporządzenie Ministra ON:
 w sprawie szczegółowych
zadań pełnomocników
ochrony w zakresie
ochrony informacji
niejawnych w jednostkach
organizacyjnych
podległych Ministrowi ON
lub przez niego
nadzorowanych
decyzje MON:
 w sprawie organizacji
i funkcjonowania systemu
reagowania na incydenty
komputerowe w resorcie
obrony narodowej
 w sprawie powołania
Pełnomocnika Ministra
Obrony Narodowej
do spraw Bezpieczeństwa
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Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
z funkcjonowaniem systemu MILNET-I
 określanie w drodze wytycznych niezbędnych zasad zapewniających utrzymanie
oraz rozwój bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu MILNET-I, w tym w
szczególności określanie szczegółowych zasady i zadań w zakresie kontroli
dostępu do resortowych systemów teleinformatycznych podłączonych do sieci
Internet systemu, poufności informacji oraz rozliczalności funkcjonowania
systemu MILNET-I
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony informacji
niejawnych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej
 kreowanie
spójnej
polityki
bezpieczeństwa
niejawnych
systemów
teleinformatycznych poprzez opracowywanie projektów aktów normatywnych
i wytycznych normujących zasady ochrony systemów teleinformatycznych
w resorcie obrony narodowej
 współpraca ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie bezpieczeństwa
niejawnych systemów teleinformatycznych
 organizowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu bezpieczeństwa
teleinformatycznego,
prowadzonych
przez
SKW,
dla
inspektorów
bezpieczeństwa
teleinformatycznego
i
administratorów
systemów
teleinformatycznych pełniących służbę lub zatrudnionych w komórkach
organizacyjnych ministerstwa i jednostkach organizacyjnych bezpośrednio
podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej

Podstawa prawna
Cyberprzestrzeni
 w sprawie organizacji
ochrony systemów
teleinformatycznych
przeznaczonych
do przetwarzania
informacji niejawnych
w resorcie obrony
narodowej
 w sprawie usprawnienia
systemów komunikacji
elektronicznej w resorcie
obrony narodowej
uchwała RM:
 Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017 – 2022

Narodowe Centrum Kryptologii
 planowanie, organizowanie, prognozowanie rozwoju, eksploatacji i nadzoru nad
funkcjonowaniem systemów łączności specjalnej oraz systemów ochrony
kryptograficznej a także realizacja zadań Centrum Wsparcia Systemu Reagowania
na Incydenty Komputerowe w systemach i sieciach teleinformatycznych resortu
obrony narodowej
 opracowywanie projektów wytycznych i projektów innych dokumentów
dotyczących: organizacji, funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów ochrony
kryptograficznej stosowanych w systemach teleinformatycznych resortu obrony
narodowej oraz dotyczących gospodarki materiałowej i zasad eksploatacji
urządzeń ochrony kryptograficznej
Centrum Koordynacyjne Systemu Reagowania na Incydenty Komputerowe, którego
funkcję pełni właściwa komórka wewnętrzna Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 określenie ogólnych zasad funkcjonowania SRnIK
 współpraca w zakresie ustalania formalno-prawnych zasad funkcjonowania
SRnIK oraz planów jego rozwoju w wymiarze krajowym i międzynarodowym
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Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania










Podstawa prawna

z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerią Wojskową,
Departamentem Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Obrony
Narodowej, Organizatorem Systemu Funkcjonalnego Wsparcia Dowodzenia,
Centrum Wsparcia SRnIK w zakresie ustalania ogólnych zasad funkcjonowania
SRnIK, Centrum Koordynacyjnym systemu reagowania na incydenty
komputerowe Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, krajowymi
i międzynarodowymi organami koordynującymi systemy reagowania
na incydenty komputerowe, pionami ochrony informacji niejawnych
organizatorów systemów niejawnych
współuczestniczenie w monitorowaniu stanu bezpieczeństwa resortowych
systemów teleinformatycznych, w których wdrożono techniczne środki
do rejestracji i analizy zdarzeń
dokonywanie, wspólnie z Centrum Wsparcia SRnIK, cyklicznych analiz poziomu
bezpieczeństwa resortowych systemów teleinformatycznych poprzez analizę
ilości, a także istotności wykrywanych incydentów komputerowych oraz
incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przedstawianie wyników
powyższych analiz przynajmniej raz w roku odpowiednio: Pełnomocnikowi
Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz
Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego
opracowanie, wspólnie z Centrum Wsparcia SRnIK oraz we współpracy
z
organizatorami
systemów
teleinformatycznych
przeznaczonych
do przetwarzania informacji jawnych, projektów zaleceń i wytycznych z zakresu
zapobiegania wystąpieniu w nich incydentów komputerowych oraz
przedstawianie ich do zatwierdzenia Pełnomocnikowi Ministra Obrony
Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
opracowanie, w oparciu o informacje przekazywane przez Centrum Wsparcia
SRnIK, projektów zaleceń i wytycznych z zakresu zapobiegania wystąpieniu
incydentów komputerowych w systemach teleinformatycznych przeznaczonych
do przetwarzania informacji niejawnych oraz przedstawianie ich
do zatwierdzenia Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego
prowadzenie ewidencji systemów teleinformatycznych objętych SRnIK,
na podstawie danych otrzymanych od organizatorów systemów
teleinformatycznych

Centrum Wsparcia Systemu Reagowania na Incydenty Komputerowe, którego
funkcję pełni właściwa komórka wewnętrzna Narodowego Centrum Kryptologii
 bieżąca współpraca z Centrum Koordynacyjnym SRnIK
 prowadzenie działań polegających na wydawaniu biuletynów informacyjnych,
analizie infrastruktury teleinformatycznej oraz uczestniczenie w opracowywaniu
zaleceń i wytycznych zapobiegających wystąpieniu incydentów komputerowych

Część A KPZK str. 161

ZAKŁÓCENIE
W FUNKCJONOWANIU
Suszsu
SIECI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA ZAPOBIEGANIA

Podmiot wiodący - zadania
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 monitorowanie stanu bezpieczeństwa resortowych systemów teleinformatycz.,
w których wdrożono techniczne środki do rejestracji i analizy zdarzeń
 zbieranie i analizowanie informacji o zdarzeniach oraz tworzenie na ich bazie
okresowych raportów o stanie bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych
dla potrzeb organizatorów systemów teleinformatycznych, Centrum
Koordynacyjnego SRnIK oraz Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej
do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 we współdziałaniu z organizatorem systemu teleinformatycznego oraz z Centrum
Koordynacyjnym SRnIK implementowanie i stosowanie środków technicznych
i organizacyjnych oraz narzędzi do zdalnego zarządzania i kontroli konfiguracji
systemów teleinformatycznych, służących do zapobiegania, wykrywania
i usuwania skutków incydentów komputerowych; w przypadku systemów
teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych,
uwzględnianie zastosowania wyżej wymienionych rozwiązań w szacowaniu
ryzyka oraz dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, którą
w powyższym zakresie organizator systemu teleinformatycznego uzgadnia
z Centrum Wsparcia SRnIK
 na polecenie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni lub Centrum Koordynacyjnego SRnIK lub
wniosek organizatora systemu teleinformatycznego lub organu akredytującego,
realizowanie – w porozumieniu z organizatorem systemu teleinformatycznego,
a w przypadku systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania
informacji niejawnych, również z właściwym pionem ochrony i organem
akredytującym – testów bezpieczeństwa i testów podatnościowych, mających na
celu weryfikację poprawności funkcjonowania zabezpieczeń, ustalenie ich
aktualnego stanu oraz rekomendowanie skutecznych rozwiązań
 prowadzenie
portali
informacyjnych
współdzielonych
z
Centrum
Koordynacyjnym SRnIK oraz Pełnomocnikiem do spraw Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni na potrzeby obsługi incydentów bezpieczeństwa
i prowadzonych działań informacyjnych
 utrzymywanie laboratorium technicznego na potrzeby analizy informatycznych
nośników danych, kodów złośliwych oraz prowadzenia testów bezpieczeństwa
i podatności
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie
właściwym organom informacji mogących mieć znaczenie dla obronności
państwa, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek
organizacyjnych MON, w zakresie określonym w art.5. ust. 1. pkt. 1 ustawy
o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, oraz
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podejmowanie działań w celu eliminowania ustalonych zagrożeń
 prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu
ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy
 określanie ogólnych zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego
 stworzenie katalogów zawierających specyfikację zagrożeń oraz możliwych
podatności godzących w bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni
 opiniowanie projektów dokumentów normatywnych dotyczących organizacji,
funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 kontrola systemów teleinformatycznych i przestrzegania przepisów
obowiązujących w tym zakresie
 wydawanie zaleceń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
do stosowania w resorcie obrony narodowej
 udzielanie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemów
teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
o klauzuli POUFNE lub wyższej oraz systemów teleinformatycznych
przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych
 weryfikacja
poprawności
akredytacji
udzielonych
dla
systemów
teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE
 przeprowadzanie oceny bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
 badanie i ocena bezpieczeństwa w ramach certyfikacji urządzeń i narzędzi
służących do realizacji zabezpieczeń teleinformatycznych
 określanie poziomu zabezpieczenia miejsca, technicznego poziomu
zabezpieczenia urządzenia lub klasy urządzenia
 prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla administratorów systemów
i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 dokonywanie okresowej i doraźnych ocen stanu zabezpieczenia informacji
niejawnych w resorcie obrony narodowej, w zakresie bezpieczeństwa
teleinformatycznego
 wykonywania funkcji krajowego organu dystrybucji i generacji materiałów
kryptograficznych na potrzeby jednostek oraz pełnienia funkcji National
Distribution
Authority
(NDA)
dla
materiałów
kryptograficznych
wykorzystywanych w systemach teleinformatycznych przetwarzających
informację NATO
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Szef Służby Wywiadu Wojskowego
 uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie
właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla:
bezpieczeństwa potencjału obronnego RP, bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ
RP, warunków realizacji, przez SZ RP, zadań poza granicami państwa
 prowadzenie wywiadu elektronicznego na rzecz SZ RP oraz przedsięwzięć
z zakresu kryptoanalizy i kryptografii
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
 wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych
w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania cyberprzestępczości
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 koordynowanie przedsięwzięć przewidzianych dla ministra właściwego do spraw
wewnętrznych w sprawach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w odniesieniu
do wszystkich komórek organizacyjnych ministerstwa i jednostek
organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych
 inicjowanie oraz wspieranie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa
i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych w obszarze osiągania
zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni resortu spraw
wewnętrznych
 sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wynikających z aktów prawnych,
polityk i programów rządowych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni
 współpraca z jednostkami resortu w zakresie kreowania spójnego, jednolitego
i efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni resortu
spraw wewnętrznych i administracji
 ustanowienie, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa informacji oraz
kompetencji komórek organizacyjnych Ministerstwa i jednostek organizacyjnych
resortu spraw wewnętrznych i administracji, spójnego, współdzielonego systemu
informacyjnego o bieżącym stanie oraz zagrożeniach cyberprzestrzeni

uchwała RM:
 Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017 – 2022
decyzja KGP:
 w sprawie ustanowienia
Pełnomocnika
Komendanta Głównego
Policji ds. Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni

Komendant Główny Policji
 zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni
 dokonanie okresowej oceny aktualnej sytuacji, która może mieć wpływ
na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów teleinformatycznych Policji, w tym
infrastruktury krytycznej należącej do Policji
 uzyskanie, przetwarzanie i przekazanie informacji mających wpływ
na funkcjonowanie systemów teleinformatycznych, w tym infrastruktury
krytycznej
 nadzór nad realizacją długofalowych działań z zakresu bezpieczeństwa m.in.
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rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury Policji
 dokonanie przeglądu stanu prawnego procedur i zasobów
 prowadzenie działalności szkoleniowej w Policji
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 opracowywanie, wdrażanie i aktualizowanie procedur reagowania na incydenty
komputerowe w Policji
 inicjowanie oraz wspieranie działań komórek organizacyjnych KGP oraz
jednostek terenowych Policji w obszarze osiągania zdolności do zapewnienia
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Policji
 współpraca z jednostkami terenowymi Policji w zakresie kreowania spójnego,
jednolitego i
efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem
cyberprzestrzeni Policji
 ustanowienie, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa informacji oraz
kompetencji komórek organizacyjnych KGP oraz jednostek terenowych Policji,
spójnego, współdzielonego systemu informacyjnego o bieżącym stanie oraz
zagrożeniach cyberprzestrzeni
 identyfikowanie i prowadzenie cyklicznych analiz ryzyka
 przygotowanie planów awaryjnych oraz ich testowanie
 opracowanie procedur zapewniających informowanie właściwych zespołów CERT
(Computer Emergency Response Team) powołanych do reakcji na zdarzenia
naruszające bezpieczeństwo w sieci o wystąpieniu incydentów komputerowych
w Policji oraz zmianie lokalizacji jednostki terenowej Policji, danych
kontaktowych itp.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 dokonanie okresowej oceny aktualnej sytuacji, która może mieć wpływ
na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów teleinformatycznych KSRG, w tym
infrastruktury krytycznej należącej do PSP
 uzyskanie, przetwarzanie i przekazanie informacji mających wpływ
na funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych w PSP, w tym infrastruktury
krytycznej należącej do PSP, wchodzącej w skład systemu ratowniczego
 nadzór nad realizacją długofalowych działań z zakresu bezpieczeństwa m.in.
rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury PSP podatnej na zagrożenia
cyberprzestrzeni
 dokonanie przeglądu stanu prawnego procedur i zasobów
 prowadzenie działalności szkoleniowej w PSP
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Podmiot współpracujący - zadania
Komendant Główny Straży Granicznej
 dokonanie okresowej oceny aktualnej sytuacji, która może mieć wpływ
na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów teleinformatycznych SG, w tym
infrastruktury krytycznej należącej do SG
 uzyskanie, przetwarzanie i przekazanie informacji mających wpływ
na funkcjonowanie systemów teleinformatycznych, w tym infrastruktury
krytycznej należącej do SG
 nadzór nad realizacją długofalowych działań z zakresu bezpieczeństwa m.in.
rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury SG
 dokonanie przeglądu stanu prawnego procedur i zasobów
 prowadzenie działalności szkoleniowej w SG
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości
 analiza i ocena zagrożeń
 aktualizacja Raportu cząstkowego ministra właściwego do spraw sprawiedliwości
do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego
 analiza i aktualizacja Planu ochrony infrastruktury krytycznej należącej
do Ministerstwa Sprawiedliwości
 analiza szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić obiekty, instalacje,
urządzenia i usługi realizowane przez ministerstwo, wchodzące w skład
systemów infrastruktury krytycznej pod kątem aktualizacji jednolitego wykazu
obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury
krytycznej prowadzonego przez RCB
 wspieranie inicjatyw i działań dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego
Minister właściwy do spraw nauki
 wspieranie
inicjatyw
badawczych
dotyczących
bezpieczeństwa
teleinformatycznego

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
 prowadzenie kampanii edukacyjno-prewencyjnej skierowanej do dzieci
i młodzieży uświadamiającej najmłodszych przed zagrożeniami czyhającymi
na nich w sieci
 uwzględnianie w standardach kształcenia nauczycieli wiedzy z zakresu
technologii informacyjnej w tym również bezpiecznego i świadomego korzystania
z systemów teleinformatycznych

Podstawa prawna

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
uchwała RM:
 Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017 – 2022

uchwała RM:
 Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017 – 2022
uchwała RM:
 Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017 – 2022
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Podmiot współpracujący - zadania
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynacja działań w zakresie ochrony teleinformatycznej infrastruktury
krytycznej
 koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego sporządzanego przez ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz wojewodów
 opracowanie i aktualizacja we współpracy z właściwymi ministrami
i kierownikami urzędów centralnych NPOIK
 opracowanie i aktualizacja szczegółowych kryteriów pozwalających wyodrębnić
obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów
infrastruktury krytycznej
 sporządzanie i aktualizacja jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej
 zatwierdzanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 sporządzanie analiz i prognoz dotyczących możliwości wystąpienia zagrożeń
istotnych dla krajowej infrastruktury krytycznej
 edukacja pracowników RCB w zakresie rodzajów zagrożeń i sposobu
postępowania w przypadku wystąpienia incydentu informatycznego
 opracowywanie, wdrażanie i aktualizowanie procedur zapobiegania incydentom
informatycznym i postępowania w przypadku jego wystąpienia w RCB
 obsługa RZZK
Wojewoda
 analiza i ocena zagrożeń
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia i infrastruktury
 ocena stanu zabezpieczenia cyberprzestrzeni w województwie
 edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cyberprzestrzeni

Podstawa prawna
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
uchwała RM:
 Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017 – 2022

ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
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Podmiot wiodący - zadania
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 wydanie zaleceń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami z sieci Internet
oraz wdrażanie i utrzymanie rozwiązań prewencyjnych
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL
 prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla
administratorów systemów podłączonych do sieci Internet w administracji
rządowej oraz prowadzenie forum wymiany doświadczeń ze specjalistami
ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego, pełnomocnikami ds. ochrony
cyberprzestrzeni i administratorami systemów IT
 podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń komputerowych
 przeprowadzanie ocen bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

ustawa:
 o ochronie informacji
niejawnych
 o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu

Minister właściwy do spraw informatyzacji
 prowadzenie szkoleń dla pełnomocników ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
(PBC)
 ustalenie kryteriów i zasad identyfikacji, selekcji i oceny istotnych naruszeń
integralności i bezpieczeństwa sieci przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz
użytkowników cyberprzestrzeni w zakresie zadań wynikających z art. 175, 175
a-e ustawy Prawo telekomunikacyjne

uchwała RM:
Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017 – 2022

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 publikowanie informacji o potencjalnych zagrożeniach związanych
z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych, rekomendowanych środkach
bezpieczeństwa i sposobach zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni, oraz przykładowych
konsekwencjach nieodpowiedniego ich zabezpieczenia
 informowanie Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa
Sieci i Informacji o poważnych naruszeniach bezpieczeństwa i integralności sieci
i usług oraz podjętych działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 publikowanie na stronie swojej internetowej lub umieszczanie na niej odnośnika
do miejsca na stronie internetowej UKE lub innego podmiotu zajmującego się
bezpieczeństwem sieci aktualnych informacji o:
 potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług
telekomunikacyjnych
 rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach
zabezpieczania
telekomunikacyjnych
urządzeń
końcowych
przed
oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym
 przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia
telekomunikacyjnego
Minister Koordynator Służb Specjalnych
 podejmowanie działań służących zapewnieniu współdziałania służb specjalnych
w ramach przyznanych im kompetencji i postawionych przed nimi zadań, a także
organizowanie i zapewnienie współpracy służb specjalnych z innymi służbami
i instytucjami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa
 zapewnianie optymalnych warunków dla współpracy służb specjalnych
ze służbami specjalnymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi

Podstawa prawna
ustawa:
 prawo telekomunikacyjne
uchwała RM:
 Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017 – 2022

rozporządzenie PRM:
 w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra
– Członka Rady Ministrów
Mariusza Kamińskiego –
Koordynatora Służb
Specjalnych
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Minister Obrony Narodowej
Narodowe Centrum Kryptologii
 planowanie, organizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniem
specjalistycznym personelu organów bezpieczeństwa systemów łączności
i informatyki
Centrum Wsparcia Systemu Reagowania na Incydenty Komputerowe, którego
funkcję pełni właściwa komórka wewnętrzna Narodowego Centrum Kryptologii
 opracowanie i stała aktualizacja: Podręcznika reagowania na incydenty
komputerowe w resorcie obrony narodowej, Standardowych Procedur
Operacyjnych SRnIK w resorcie obrony narodowej, Wytycznych do opracowania
Lokalnych Procedur Operacyjnych SRnIK w jednostce organizacyjnej, które przed
zatwierdzeniem przez Organizatora Systemu Teleinformatycznego, podlegają
uzgodnieniu z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych
Organizatora Systemu Teleinformatycznego
 organizowanie dla personelu komórek i jednostek organizacyjnych szkoleń
z zakresów reagowania na incydenty komputerowe oraz incydentów
bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także praktycznych ćwiczeń reagowania
na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego w oparciu o platformę
szkoleniową, w której odwzorowane jest funkcjonowanie rzeczywistych
systemów teleinformatycznych
 uczestniczenie, w uzgodnieniu z Centrum Koordynacyjnym SRnIK, w pracach grup
roboczych w zakresie reagowania na incydenty komputerowe w systemach
teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych lub
narodowych informacji niejawnych
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 wydanie zaleceń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla administratorów systemów
i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
 koordynowanie przedsięwzięć przewidzianych dla ministra właściwego
do spraw wewnętrznych w sprawach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
w odniesieniu do ministerstwa i wszystkich organów i jednostek organizacyjnych
resortu spraw wewnętrznych
 inicjowanie oraz wspieranie działań ministerstwa, organów i jednostek
organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji w obszarze
osiągania zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni resortu

Podstawa prawna
ustawy:
 o ochronie informacji
niejawnych
 o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego
uchwała RM:
 Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017 – 2022
decyzja Ministra ON:
 w sprawie organizacji
ochrony systemów
teleinformatycznych
przeznaczonych
do przetwarzania
informacji niejawnych
w resorcie obrony
narodowej

ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
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FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania

Podstawa prawna

 sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wynikających z aktów prawnych,
polityk i programów rządowych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni
 współpraca z organami i jednostkami resortu w zakresie kreowania spójnego,
jednolitego i
efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem
cyberprzestrzeni resortu spraw wewnętrznych i administracji
 ustanowienie, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa informacji oraz
kompetencji komórek organizacyjnych ministerstwa, organów i jednostek
organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji spójnego,
współdzielonego systemu informacyjnego o bieżącym stanie oraz zagrożeniach
cyberprzestrzeni
Komendant Główny Policji
 realizacja przedsięwzięć planistycznych dotyczących przygotowania i realizacji
ochrony cyberprzestrzeni Policji
 przygotowanie własnych stanowisk kierowania i systemów telekomunikacyjnych
w sposób umożliwiający wykonanie zadań w warunkach wystąpienia zagrożenia
 przygotowanie zapasowych serwerowni, łączy radiowych oraz transmisji danych
i głosu drogą przewodową i satelitarną
 organizowanie własnych szkoleń, ćwiczeń treningów oraz udział
w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez właściwe służby
i organy administracji publicznej
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 dokonanie okresowej oceny aktualnej sytuacji, która może mieć wpływ
na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów teleinformatycznych KSRG, w tym
infrastruktury krytycznej należącej do PSP
 uzyskanie, przetwarzanie i przekazanie informacji mających wpływ
na funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych w PSP, w tym infrastruktury
krytycznej należącej do PSP, wchodzącej w skład systemu ratowniczego
 nadzór nad realizacją długofalowych działań z zakresu bezpieczeństwa m.in.
rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury PSP podatnej na zagrożenia
cyberprzestrzeni
 dokonanie przeglądu stanu prawnego procedur i zasobów
 prowadzenie działalności szkoleniowej w PSP
Komendant Główny Straży Granicznej
 nadzór nad przygotowaniem planów postępowania awaryjnego w sytuacji
zakłóceń funkcjonowania sieci teleinformatycznych SG
 dokonanie okresowej oceny aktualnej sytuacji, która może mieć wpływ
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki
bezpieczeństwa dla faz: zapobieganie i przygotowanie
FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
na bezpieczeństwo funkcjonowania systemów teleinformatycznych SG, w tym
infrastruktury krytycznej należącej do SG
 nadzór nad przygotowaniem do wdrożenia procedur zawartych w planach
postępowania awaryjnego w sytuacji zakłóceń sieci teleinformatycznych SG
 nadzór nad realizacją zadań zwartych w Planie Ochrony Infrastruktury Krytycznej
Straży Granicznej oraz Instrukcji Ochrony Obiektu Infrastruktury Krytycznej SG
 uzyskanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji mających wpływ
na funkcjonowanie systemów teleinformatycznych, w tym IK należącej do SG
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości
 analiza i ocena zagrożeń
 analiza Raportu cząstkowego ministra właściwego do spraw sprawiedliwości
do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego
 analiza Planu ochrony infrastruktury krytycznej Ministerstwa Sprawiedliwości
i procedur ZK
 prowadzenie działań dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego
 zwołanie posiedzenia ZZK MS
Główny Administrator Bezpieczeństwa Systemów
 wydanie zaleceń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 prowadzenie szkoleń dla administratorów systemów
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 koordynowanie obiegu informacji i ich weryfikacja
 opracowanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
 organizowanie, prowadzenie i koordynacja przygotowania krajowych szkoleń
i ćwiczeń z zakresu zk oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi w sprawach
ćwiczeń i szkoleń komórkami organizacyjnymi urzędów administracji publicznej
 przygotowywanie opinii na potrzeby uzgadniania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej wojewódzkich planów zarządzania
kryzysowego
 uzgadnianie opracowanych przez ministrów oraz kierowników urzędów
centralnych planów zarządzania kryzysowego
 przy zagrożeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowanie uruchomienia
procedur ZK oraz obsługa RZZK
 monitorowanie w czasie rzeczywistym systemów IT RCB
 doposażanie działu IT RCB w oprogramowanie i sprzęt służący do zarządzania,
monitoringu i analizy zagrożeń
 realizacja w RCB polityki kopii zapasowych
 bieżąca współpraca z CERT ABW

Podstawa prawna

ustawy:
 o zarządzaniu
kryzysowym,
 o ochronie informacji
niejawnych
uchwała RM:
 Krajowe Ramy Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017 – 2022
ustawa:
 o zarządzaniu kryzysowym
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FAZA PRZYGOTOWANIA

Podmiot wiodący - zadania

Podstawa prawna

Podmiot współpracujący - zadania
Wojewoda
 opracowanie planów zarządzania kryzysowego
 monitorowanie,
analizowanie
i
prognozowanie
rozwoju
zagrożeń
cyberprzestrzeni na terenie województwa
 przygotowanie systemów alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach, w tym
o zagrożeniach cyberprzestrzeni
 tworzenie procedur działania w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci
i usług telekomunikacyjnych
 prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
w tym w zakresie reagowania na zagrożenia cyberprzestrzeni
 edukacja uczestników cyberprzestrzeni na terenie województwa w zakresie
prawidłowych zachowań przed i w czasie zagrożeń
 przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami
cyberprzestrzeni na terenie województwa
 zwołanie WZZK

Podstawa prawna
ustawy:
 o zarządzaniu kryzysowym
 o wojewodzie
i administracji rządowej
w województwie
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