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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Zarzadzanie kryzysowe jest to działalność organów administracji publicznej będąca elementem
kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w
przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów
i infrastruktury krytycznej
[art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209
z późn. zm.)]
Najważniejsze pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego:
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;
Infrastruktura krytyczna – należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład
powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty 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:
- zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;
- łączności;
- sieci teleinformatycznych;
- finansowe;
- zaopatrzenia w żywność;
- zaopatrzenia w wodę;
- ochrony zdrowia;
- transportowe;
- ratownicze;
- zapewniające ciągłość działania administracji publicznej;
- produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych
i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.
Ochrona infrastruktury krytycznej – pod tym pojęciem należy 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;
Planowanie cywilne – pod tym pojeciem należy rozumieć:
- całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie
administracji publicznej do zarządzania kryzysowego;
- planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich
użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z
zakresu zarządzania kryzysowego.
Siatka bezpieczeństwa – pod tym pojęciem należy rozumieć zestawienie potencjalnych zagrożeń ze
wskazaniem podmiotu wiodącego przy ich usuwaniu oraz podmiotów współpracujących.
Mapa zagrożenia – jest to mapa przedstawiającą obszar geograficzny objęty zasięgiem zagrożenia z
uwzględnieniem różnych scenariuszy zdarzeń.
Mapa ryzyka – jest to mapa lub opis przedstawiający potencjalnie negatywne skutki oddziaływania
zagrożenia na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę.
Zdarzenie o charakterze terrorystycznym – należy przez to rozumieć sytuację, 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.
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