ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W urzędzie obsługującym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanym
dalej „urzędem”, tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół realizuje zadania dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego
na potrzeby urzędu i działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, obejmujące:
1) przygotowanie cząstkowego Raportu o zagroŜeniach bezpieczeństwa narodowego oraz
dokonywanie raz w roku oceny zagroŜeń na potrzeby Raportu;
2) opiniowanie projektu planu zarządzania kryzysowego w dziale kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego oraz projektu planu zarządzania kryzysowego Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych;
3) opiniowanie krajowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych;
4) wypracowanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania
zagroŜeniom;
5) inicjowanie czynności nadzoru nad organizacją systemu zarządzania kryzysowego w
jednostkach podległych i nadzorowanych;
6) realizację zadań, w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, w tym zbieranie
danych o stratach oraz inicjowanie niezbędnych działań ratowniczych
i zabezpieczających.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Sekretarz lub Podsekretarz Stanu - jako Przewodniczący, powoływany i odwoływany
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
2) Dyrektor Generalny – jako Zastępca Przewodniczącego;
3) Dyrektor Biura Administracyjno-BudŜetowego - jako sekretarz;
4) członkowie:
a) dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa:
- Departamentu Dziedzictwa Kulturowego,
- Departamentu Finansowy,
- Departamentu Narodowych Instytucji Kultury,
- Departamentu Ochrony Zabytków,
- Departament Mecenatu Państwa,
- Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów,
- Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej,
b) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

2. W celu wykonania powierzonych Zespołowi zadań, Przewodniczący Zespołu moŜe
zapraszać do udziału w jego pracach ekspertów oraz dyrektorów jednostek podległych
i nadzorowanych, w tym w szczególności: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Narodowego
Instytutu Dziedzictwa i Instytutu Muzealnictwa.
3. Osoby wchodzące w skład Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście, a w przypadku
niemoŜności osobistego uczestnictwa, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego,
w posiedzeniach uczestniczą ich zastępcy.
§ 3. 1. Do zadań Przewodniczącego naleŜy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu - z własnej inicjatywy lub na wniosek członków
Zespołu;
2) kierowanie pracami Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz;
3) ustalanie trybu prac Zespołu, w zaleŜności od zaistniałej sytuacji kryzysowej.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niŜ raz w roku.
Obligatoryjne zwołanie posiedzenia następuje w przypadku powstania sytuacji kryzysowej.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w urzędzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez
Przewodniczącego.
4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i sekretarz.
Protokół przekazuje się członkom zespołu oraz dyrektorom jednostek podległych
i nadzorowanych, których ustalenia z posiedzenia zespołu dotyczą.
§ 4. Przewodniczący moŜe powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie
określonych czynności, niezbędnych do realizacji jego zadań.
§ 5. Obsługę prac Zespołu zapewnia Biuro Administracyjno-BudŜetowe.
§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28
kwietnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 10).
§ 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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1)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr
216, poz. 1595).
2)
Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz.
1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

