
Obowiązująca Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. O Zarządzaniu Kryzysowym 

(tekst jednolity) traktuje że: 

Art. 19. 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na 

terenie gminy jest wójt gminy. 
4. Organem pomocniczym wójta, w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania 

kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego powoływany przez wójta, tóry 

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. 

Art. 20. 1. Wójt, zapewnia na obszarze gminy 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. 

 

Art 20. 2.  W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz, prezydent 

miasta może tworzyć gminne (miejskie) centra zarządzania kryzysowego 

 

Art. 32. Gminne zespoły reagowania, powiatowe zespoły reagowania kryzysowego i 

wojewódzkie zespoły reagowania kryzysowego, utworzone na podstawie ustawy z dnia 18 

kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, stają się z dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy odpowiednio gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego, powiatowymi 

zespołami zarządzania kryzysowego i wojewódzkimi zespołami zarządzania kryzysowego 

 

I tak utworzony Zarządzeniem Nr XI / Z /2003 Wójta gminy Głogów 

z dnia 11.maja 2003 r. Gminny Zespół Reagowania Stał się z dniem 26 lipca 

2007 r. Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. 

Przez kolejne lata skład osobowy GZZK ulegał zmianom ostateczny jego stan 

reguluje Zarządzenie Wójta Nr 26/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.       


