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Przedmiot działalności
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa
Rady Ministrów, Zespołu i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w
sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum
zarządzania kryzysowego.

Do zadań Centrum należy:

1) planowanie cywilne, w tym:

a)  przedstawianie  szczegółowych  sposobów  i  środków  reagowania  na  zagrożenia  oraz
ograniczania  ich  skutków,

b) opracowywanie i aktualizowanie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, we współpracy z
właściwymi  komórkami  organizacyjnymi  urzędów obsługujących  ministrów  oraz  kierowników
urzędów centralnych,

c) analiza i ocena możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju,

d) gromadzenie informacji o zagrożeniach i analiza zebranych materiałów,

e) wypracowywanie wniosków i propozycji zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom,

f) planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o
których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

g)  planowanie  wsparcia  przez  organy administracji  publicznej  realizacji  zadań Sił  Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) monitorowanie potencjalnych zagrożeń;

2a) uzgadnianie planów zarządzania kryzysowego sporządzanych przez ministrów kierujących działami
administracji rządowej i kierowników urzędów centralnych;

3) przygotowanie uruchamiania, w przypadku zaistnienia zagrożeń, procedur związanych
z zarządzaniem kryzysowym;

4) przygotowywanie projektów opinii i stanowisk Zespołu;

5) przygotowywanie i obsługa techniczno-organizacyjna prac Zespołu;

5a) zapewnienie koordynacji polityki informacyjnej organów administracji publicznej w czasie sytuacji
kryzysowej;



6)  współdziałanie  z  podmiotami,  komórkami  i  jednostkami  organizacyjnymi  Organizacji  Traktatu
Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, odpowiedzialnymi
za zarządzanie kryzysowe i ochronę infrastruktury krytycznej;

7) organizowanie, prowadzenie i koordynacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz
udział w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych;

8) zapewnienie obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami zarządzania
kryzysowego;

9) realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;

10) realizacja zadań z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń
o  charakterze terrorystycznym;

10a)  współdziałanie  z  Szefem  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  w  zakresie  zapobiegania,
przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

11) realizacja zadań planistycznych i programowych z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym
opracowywanie i aktualizacja załącznika funkcjonalnego do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego
dotyczącego ochrony infrastruktury krytycznej, a także współpraca, jako krajowy punkt kontaktowy, z
instytucjami  Unii  Europejskiej  i  Organizacji  Traktatu  Północnoatlantyckiego  oraz  ich  krajami
członkowskimi  w  zakresie  ochrony  infrastruktury  krytycznej;

13) przygotowanie projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 7 ust.4 ustawy
o zarządzaniu kryzysowym.

14) informowanie, zgodnie z właściwością, podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o
zarządzaniu kryzysowym, o potencjalnych zagrożeniach oraz działaniach podjętych przez właściwe
organy;

15) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.

Rada Ministrów lub Prezes Rady Ministrów mogą zlecić Centrum dodatkowe zadania związane z
zarządzaniem kryzysowym.
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