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Roz. 2 Zakres działania i zadania gminy
Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do 

zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne 
obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i 
oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i 
porządki oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 
odpadów  komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 
cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek 
upowszechniania kultury,
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10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewień,

13) cmentarzy gminnych,

14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w 
ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18)  promocji gminy,

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 
innych państw.
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Art. 17
1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na 

obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu 
powiatu.

2. Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie powiatu;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu 

zarządzania kryzysowego,

b) realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,

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

d) zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;

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

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

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

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

6) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
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3. Zadania starosta wykonuje przy pomocy powiatowej administracji 
zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu.

4. Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy 
powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez 
starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb 
pracy, zwanego dalej „zespołem powiatowym”.

5. Zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu zadania 
przewidziane dla zespołu wojewódzkiego.

6. W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, 
wchodzą osoby powołane spośród:
1) osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych 

jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych 
stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, 
inspekcji i straży powiatowych;

2) przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.

7. W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby 
zaproszone przez starostę.
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Art. 18.

1. Tworzy się powiatowe centra zarządzania kryzysowego.

2. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego zapewniają przepływ 
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz wykonują 
odpowiednio zadania, o których mowa w art. 16 ust. 2.

3. Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum 
zarządzania kryzysowego, w tym sposób całodobowego 
alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz 
sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w 
sytuacjach kryzysowych, określa starosta.

4. W miejscowościach będących jednocześnie siedzibami powiatów 
i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumienia 
zawartego między tymi jednostkami samorządu terytorialnego, 
może być tworzone wspólne centrum zarządzania kryzysowego 
obejmujące zasięgiem działania obszar obu jednostek samorządu 
terytorialnego.
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Art. 19. USTAWY o ZK
1. Organem właściwym w sprawach zarządzania 

kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, 
prezydent miasta.

2. Do zadań wójta, burmistrza, prezydenta miasta 
w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

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

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

a) realizacja zaleceń do gminnego planu 
zarządzania kryzysowego,

b) opracowywanie i przedkładanie staroście do 
zatwierdzenia gminnego planu zarządzania 
kryzysowego;
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3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
zarządzania kryzysowego;

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

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

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

6) organizacja i realizacja zadań z zakresu 
ochrony infrastruktury krytycznej.
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3. Zadania wójt, burmistrz, prezydent miasta wykonuje przy pomocy 
komórki organizacyjnej urzędu gminy (miasta) właściwej 
w sprawach zarządzania kryzysowego.

4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta 
w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest 
gminny zespół zarządzania kryzysowego powoływany przez wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta, który określa jego skład, organizację, 
siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej „zespołem gminnym”.

5. Zespół gminny wykonuje na obszarze gminy zadania przewidziane 
dla zespołu wojewódzkiego.

6. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, burmistrz, 
prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród:
1) osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach 

organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych;

2) pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez 
przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta;

3) przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.

7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone 
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
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Art. 20.
1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na 

obszarze gminy (miasta) realizację następujących 
zadań:

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu 
zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych 
zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia 
przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych 
czynności;",

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów 
administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i 
alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne;

6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania 
gotowości obronnej państwa.

2. W celu realizacji zadań wójt, burmistrz, prezydent miasta 
może tworzyć gminne (miejskie) centra zarządzania 
kryzysowego.
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Art. 20a.

Organy właściwe w sprawach zarządzania 

kryzysowego oraz dyrektor Centrum mają 

prawo żądania udzielenia informacji, 

gromadzenia i przetwarzania danych 

niezbędnych do realizacji zadań określonych 

w ustawie.
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Art. 21.
Obowiązek podjęcia działań w zakresie 
zarządzania kryzysowego spoczywa na 

tym organie właściwym w sprawach 
zarządzania kryzysowego, który pierwszy 

otrzymał informację o wystąpieniu 
zagrożenia. Organ ten niezwłocznie 

informuje o zaistniałym zdarzeniu organy 
odpowiednio wyższego i niższego szczebla, 
przedstawiając jednocześnie swoją ocenę 
sytuacji oraz informację o zamierzonych 

działaniach.
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ZADANIA GZZK

Do zadań zespołu gminnego (powiatowego, wojewódzkiego) 
należy w szczególności:

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących 
mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie 
tych zagrożeń;

2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie 
wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi, staroście, wojewodzie 
wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania 
działań ujętych w gminnym, powiatowym, wojewódzkim 
planie zarządzania kryzysowego;

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji 
związanych z zagrożeniami;

4) opiniowanie gminnego, powiatowego, wojewódzkiego 
planu zarządzania kryzysowego.
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PRAWO MIĘDZYNARODOWE

(I Protokół Dodatkowy z 1977 r. 

do Konwencji Genewskich 

z 1949 r. ratyfikowany przez RP w 

1991 r.) 

CEL - Ochrona ludności cywilnej 

przed niebezpieczeństwami 

wynikającymi z działań zbrojnych 

lub klęsk  żywiołowych

i przezwyciężanie ich 

bezpośrednich następstw, jak też 

zapewnienie warunków 

koniecznych do przetrwania.

PRAWO KRAJOWE

(Ustawa o powszechnym 
obowiązku obrony RP)

CEL - Ochrona ludności, 
zakładów pracy i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz 
dóbr kultury, ratowanie i 

udzielanie pomocy 
poszkodowanym

w czasie wojny,

współdziałanie w zwalczaniu 
klęsk żywiołowych i zagrożeń

środowiska oraz usuwania 
ich skutków.

CEL OBRONY CYWINEJ
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Zadania OC ujęte w I Protokole 

Dodatkowym do Konwencji Genewskich

1) służba ostrzegawcza;

2) ewakuacja;

3) przygotowanie i organizowanie schronów;

4) obsługa środków zaciemnienia;

5) ratownictwo;

6) służby medyczne, włączając w to pierwszą 

pomoc oraz opiekę religijną;

7) walka z pożarami;

8) wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
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9) odkażanie i inne podobne działania ochronne;

10) dostarczanie doraźnych pomieszczeń 

i zaopatrzenia;

11) doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania 

porządku w strefach dotkniętych klęskami;

12) doraźne przywrócenie działania niezbędnych 

służb użyteczności publicznej;

13) doraźne grzebanie zmarłych;

14) pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla 

przetrwania;

15) dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla 

wypełnienia któregoś z zadań wyżej 

wymienionych, w tym planowanie i prace 

organizacyjne.
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ZAKRES DZIAŁANIA SZEFÓW OC 

WOJEWÓDZTW, POWIATÓW I GMIN

1) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony 

cywilnej,

2) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,

3) opracowywanie i uzgadnianie planów działania,

4) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń 

OC,

5) organizowanie szkolenia ludności w zakresie oc,

6) przygotowanie i zapewnienie działania systemu 

wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania o zagrożeniach,

7) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek 

organizacyjnych obrony cywilnej,
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ZAKRES DZIAŁANIA SZEFÓW OC 

WOJEWÓDZTW, POWIATÓW I GMIN (C.D.)

8) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji 
ludności na wypadek powstania masowego 
zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym 
obszarze,

9) planowanie i zapewnienie środków transportowych, 
warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, 
medycznej, i społecznej dla ewakuowanej ludności,

10) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych 
i  zwierząt gospodarskich oraz produktów 
żywnościowych, pasz, a także ujęć i urządzeń 
wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

11) planowanie i zapewnianie ochrony oraz ewakuacji 
dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia 
zniszczeniem,
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ZAKRES DZIAŁANIA SZEFÓW OC 

WOJEWÓDZTW, POWIATÓW I GMIN (C.D.)

12)wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej 
zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej 
poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia 
życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie 
przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy,

13)zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i 
wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz 
wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i 
celów przeciwpożarowych,

14)zaopatrywanie organów i formacji oc w sprzęt, środki 
techniczne i umundurowanie niezbędne do 
wykonywania zadań oc, a także zapewnienie 
odpowiednich warunków przechowywania, 
konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego 
sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
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ZAKRES DZIAŁANIA SZEFÓW OC 

WOJEWÓDZTW, POWIATÓW I GMIN (C.D.)

15)integrowanie sił OC oraz innych służb, w tym 

sanitarno – epidemiologicznych, i społecznych 

organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji 

ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych i zagrożeń środowiska,

16)opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego 

dotyczących OC i mających wpływ na realizację zadań 

OC,

17)inicjowanie działalności naukowo – badawczej 

i standaryzacyjnej dotyczącej OC,

18)współpraca z terenowymi organami administracji  

wojskowej,



FRANCISZEK R. KRYNOJEWSKI

ZAKRES DZIAŁANIA SZEFÓW OC 

WOJEWÓDZTW, POWIATÓW I GMIN (C.D.)

19) zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej 
służby w OC,

20) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji 
OC, w których jest odbywana zasadnicza służba w OC,

21) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych 
zadań,

22) współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw 
ratownictwa medycznego i z terenowymi organami 
administracji wojskowej w zakresie dotyczącym 
realizowanych zadań,

23) kontrolowanie przygotowania formacji OC i ratowników 
do prowadzenia działań ratowniczych,
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ZAKRES DZIAŁANIA SZEFÓW OC 

WOJEWÓDZTW, POWIATÓW I GMIN (C.D.)

24) ustalanie wykazu instytucji państwowych, 
przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 
oraz społecznych organizacji ratowniczych 
funkcjonujących na ich terenie ,przewidzianych do 
prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć 
w zakresie OC,

25) organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników 
odbywających zasadniczą służbę w OC,

26) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do 
doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA RM W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO 
ZAKRESU DZIAŁANIA SZEFA OC KRAJU, SZEFÓW OC WOJEWÓDZTW, 

POWIATÓW I GMIN. (Dz. U.  Nr 96, poz. 850 z 2002 r.)
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WARUNKI PRACY


