
Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia  
Nr 1882/2020 z dnia 13 października  2020 r. 

 
 

REGULAMIN PRACY 
MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

MIASTA RADOMIA (MZZK)  
 

Rozdział I 
Postanowienia wstępne 

 
§ 1 

Regulamin Pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia, zwany dalej 
„Regulaminem”, określa i definiuje zadania w zakresie: zarządzania kryzysowego, organizacji, zasad       
i trybu pracy Zespołu polegające na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do 
przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowej, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury 
krytycznej. 

 

§ 2  

1. Poniższe definicje, zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, oznaczają: 
 
1) Zarządzanie kryzysowe - to działalność organów administracji publicznej będących elementem 

kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 
przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu 
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów 
i infrastruktury krytycznej. 

2) Sytuacja kryzysowa – należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom 
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne 
ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na 
nieadekwatność posiadanych sił i środków. 

3) Infrastruktura krytyczna – należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład 
powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym budowlane, urządzenia, instalacje, usługi 
kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego 
funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.  
Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: 

a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, 
b) łączności, 
c) sieci teleinformatycznych,  
d) finansowe, 
e) zaopatrzenie w żywność, 
f) zaopatrzenie w wodę, 
g) ochrony zdrowia, 
h) transportowe,  
i) ratownicze, 
j) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, 
k) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych                                           

i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. 
Ochrona infrastruktury krytycznej – należy przez to rozumieć wszelkie działania zmierzające 
do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu 
zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich 
skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych 
zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. 
 
 
 



4) planowanie cywilne – należy przez to rozumieć: 
a) całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie administracji 

publicznej do zarządzania kryzysowego, 
b) planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich użycia 

oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego.  

5) Cykl planowania należy przez to rozumieć okresowe realizowanie etapów: analizowania, 
programowania, opracowywania planu lub programu, jego wdrażanie, testowanie i uruchamianie.   

 
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

  
1) Powiecie/Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Radomia, Miasto Radom na 

prawach powiatu, 
2) Zespole – należy przez to rozumieć Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia, 
3) Przewodniczącym Zespołu – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Radomia, 
4) Zastępcy Przewodniczącego - należy przez to rozumieć: 

- Pierwszy Zastępca - Sekretarz Miasta Radomia, 
- Drugi Zastępca - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony, 

5) Członku Zespołu – należy przez to rozumieć osoby wymienione w § 1 Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Radomia Nr 1882/2020 z dnia 13 października 2020 r. powołane spośród 
osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Radomiu, gminnych jednostkach organizacyjnych, 
jednostkach pomocniczych i pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży oraz innych 
osób zaproszonych przez Przewodniczącego. 

 
Rozdział II 

Postanowienia ogólne  
 

§ 3 

Miejski Zespól Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia jest organem pomocniczym Prezydenta 
Miasta Radomia właściwym w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. 
 
  Zespół realizuje zadania na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398                                    
z  późn.  zm.); 

2. Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897                                       
z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. 2019 poz. 1541 z późn. zm.); 

4. Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 poz. 1928  z późn. 
zm.); 

5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego 
Dowódcy Sil Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017. poz. 1932); 

6. Ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównaniu strat majątkowych wynikających                                        
z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela                     
(Dz. U. z  2002. nr 233 poz. 1955 z późn  zm.); 

7. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019 r. 2171                     
z późn.  zm.); 

8. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 poz. 838 );  
9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej 
lub ich usuwaniu (Dz. U. z 2003 nr 41 poz. 347); 

10. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 nr 
212 poz. 2153 ); 



11. Aktów prawnych regulujących działanie administracji publicznej, służb, straży, inspekcji                             
i innych podmiotów; 

12. Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia; 
13. Rocznego planu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia; 
14. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu; 
15. Niniejszego Regulaminu; 
16. Innych niezbędnych planów i dokumentów. 

Rozdział III 
 

Zadania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia  
 

§ 4 

Celem pracy Zespołu jest zapewnienie efektywnego współdziałania wszystkich jednostek                            
i komórek organizacyjnych w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania oraz odbudowy                
w czasie zaistniałych sytuacji kryzysowych obejmujących jedno lub więcej zagrożeń, a także 
zapewnienie współdziałania z innymi podmiotami, sąsiednimi starostwami, gminami oraz z siłami 
skierowanymi przez Wojewodę Mazowieckiego do wsparcia działań Prezydenta Miasta Radomia. 

Rozdział IV 
Zadania Przewodniczącego, Zastępców i Członków 

Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia 
 

§ 5 

Do zadań Przewodniczącego Zespołu zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007                  
o zarządzaniu kryzysowym należy: 

1. kierowanie, monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na 
terenie miasta Radomia, 

2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: 
a. realizowanie zaleceń Wojewody Mazowieckiego do planów zarządzania kryzysowego, 
b. opracowanie i przedkładanie Wojewodzie do zatwierdzenia „Planu Zarządzania Kryzysowego 

Miasta Radomia”.  
3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania 

kryzysowego, 
4. wykonywanie przedsięwzięć z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Radomia                                  

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, 
5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, 
6. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, 

zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, 
7. zatwierdzanie rocznego planu pracy Zespołu, 
8. zwoływanie i przewodniczenie w trybie nadzwyczajnym posiedzeń Zespołu , 
9. wyznaczanie ze składu Zespołu koordynatora działań w sytuacji kryzysowej, 
10. występowanie z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o dodatkowe siły i środki w sytuacji 

kryzysowej. 
§ 6 

W czasie nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w § 5, realizują, w kolejności 
wskazanej przez Przewodniczącego, jego Zastępcy wymienieni w § 2 pkt. 2 ppkt 4) niniejszego 
Regulaminu, a w razie ich nieobecności osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.  

 

§ 7 

Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego Prezydent wykonuje przy pomocy komórki 
organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego tj. 
Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony. 
 
 



Do zadań Członków Zespołu należy: 
 

1. prognozowanie, ocena i monitorowanie występujących potencjalnych zagrożeń mogących 
mieć wpływ na bezpieczeństwo na terenie miasta Radomia, 

2. przygotowywanie propozycji działań w zakresie przywrócenia stanu pierwotnego po 
zdarzeniu i przedstawienie ich Przewodniczącemu, 

3. koordynowanie działalności podległych miejskich jednostek organizacyjnych, inspekcji                            
i straży, zobowiązanych do współdziałania w sytuacjach zagrożenia kryzysowego, 

4. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, 
5. opiniowanie i realizowanie w merytorycznym zakresie „Planu Zarządzania Kryzysowego 

Miasta Radomia”, 
6. kierowanie posiadanego potencjału ludzkiego i sprzętowego do akcji ratunkowych na terenie 

miasta Radomia. 
7. przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej, 
8. dysponowanie zasobami magazynu obrony cywilnej, 
9. zapewnienie opieki lekarskiej i pomocy społecznej osobom poszkodowanym w wyniku 

sytuacji kryzysowej. 
10. powiadomienie Przewodniczącego lub Zastępców o konieczności podjęcia pracy w trybie 

alarmowym przez Zespół. 
§ 8 

Zespół pracuje w czterech  fazach: 
0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 
1. w fazie zapobiegania Zespół podejmuje działania, które redukują lub eliminują 

prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowych albo w znacznym stopniu ograniczają 
ich skutki, 

 
2. w fazie przygotowania Zespół podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów 

reagowania w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także działania mające na celu 
powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania, 

 
3. w fazie reagowania Zespół podejmuje działania polegające na zapewnieniu pomocy 

poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat                                   
i zniszczeń, 

 
4. w fazie odbudowy Zespół podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności 

reagowania, odbudowę zapasu służb ratowniczych oraz odtworzenie infrastruktury kluczowej dla 
funkcjonowania miasta. 

 
Rozdział V 

Ogólne Zasady Funkcjonowania i Tryb Pracy MZZK 
  

§ 9 

Zespół pracuje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący: 
1. w trybie zwykłym – zgodnie z rocznym planem pracy, 
2. w trybie alarmowym (nadzwyczajnym) – w przypadku możliwości wystąpienia sytuacji 

szczególnych zagrożeń tj. stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust.1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 10 

Posiedzenia Zespołu zwoływane są w trybie zwykłym zgodnie z „Planem Pracy Miejskiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego Miasta Radomia” na dany rok. Członkowie zawiadamiani są co  najmniej na 
14 dni przed jego terminem, z informacją o czasie, miejscu i porządku obrad. 
 
 
 
 



 

§ 11 

Miejscem posiedzeń Zespołu zwoływanych w trybie zwykłym Urząd Miejski ul. Jana Kilińskiego 30 
lub miejsce wskazane przez Przewodniczącego, który określa skład osobowy oraz czas rozpoczęcia 
prac Zespołu. 
 

§ 12 

Decyzje o posiedzeniach zwoływanych w trybie alarmowym Przewodniczący podejmuje osobiście, 
a podczas jego nieobecności jeden z Zastępców wskazanych w § 2 pkt. 2 ppkt 4). W trybie alarmowym 
posiedzenia Zespołu mogą być zwoływane także na wniosek członka Zespołu, który posiadł 
informację o sytuacji kryzysowej lub stanie nadzwyczajnym. 
 

Obecność członków Zespołu w posiedzeniu Zespołu jest obowiązkowa. 
 

§ 13 

Przewodniczący w miarę potrzeb może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby. 
 

§ 14 

Ze względu na wagę podejmowanych decyzji mających znaczenie dla prowadzenia działań, 
Przewodniczący może wprowadzić niejawność obrad. 

 

§ 15 

1. Członkowie Zespołu, każdy w zakresie swoich kompetencji, przedstawiają propozycje działań, 
opinie, w formie ustaleń, które zawierają: opis planowanych działań, termin realizacji oraz 
podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie. 

2. Podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań pisemnie informują Przewodniczącego Zespołu 
o sposobie ich realizacji. 

3. Decyzje w sprawach będących przedmiotem działania Zespołu jednoosobowo podejmuje 
Przewodniczący, w oparciu o przeprowadzoną przez członków analizę i ocenę zagrożenia oraz 
wypracowaną koncepcję działania. 

4. Każdy członek Zespołu zobowiązany jest do znajomości procedur działania w sytuacjach 
kryzysowych kierowanej przez niego jednostki. 

 

§ 16 

Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego. 
 

 


