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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Sprawiedliwości
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Tworzy się Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Sprawiedliwości, zwane dalej „Centrum”.
§ 2. Siedziba Centrum znajduje się w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości, w Warszawie przy ul. Chopina 1.
§ 3. 1. Zadania Centrum realizują pracownicy komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej w sprawach zarządzania
kryzysowego oraz funkcjonariusze Służby Więziennej oddelegowani do pełnienia służby na Stanowisku Kierowania Ochroną Ministerstwa
Sprawiedliwości, zwanego dalej „SKO MS”.
2. Kierownikiem Centrum jest naczelnik wydziału, do którego właściwości należą sprawy zarządzania kryzysowego.
3. Nadzór nad funkcjonowaniem Centrum sprawuje kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1.
§ 4. 1. Centrum zapewnia wymianę i przepływ informacji o zdarzeniach mogących spowodować sytuacje kryzysowe, w funkcjonującym
systemie meldunkowym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także prowadzi monitoring zagrożeń w Ministerstwie Sprawiedliwości
oraz w następujących jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych:
1) jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;
2) sądach powszechnych;
3) zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
4) Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie;
5) Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości;
6) Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
– zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”.
2. Całodobowe funkcjonowanie systemu meldunkowego zapewniają funkcjonariusze Służby Więziennej oddelegowani do pełnienia
służby na SKO MS.
3. W sytuacjach szczególnych, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 3, kierownicy komórek
organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej delegują do pracy w Centrum pracowników
oraz funkcjonariuszy, według właściwości zaistniałego zdarzenia kryzysowego.
§ 5. Zapasowym miejscem pracy Centrum jest Stanowisko Dowodzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z siedzibą w Centralnym
Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a.
§ 6. Rodzaje sytuacji kryzysowych podlegających monitorowaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości:
1) rozbój;
2) czynna napaść na przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości lub interesanta;
3) groźba podłożenia ładunku wybuchowego lub groźnych dla zdrowia i życia substancji, niebezpiecznych przesyłek pocztowych;
4) pożar, katastrofa lub klęska żywiołowa;
5) zagrożenia dla infrastruktury krytycznej:
– działania hakerskie (cyberatak),
– awarie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne.
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§ 7. Za organizację i prowadzenie systemu monitorowania zagrożeń dla systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości
stanowiących infrastrukturę krytyczną odpowiedzialny jest kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości administrującej
systemy teleinformatyczne.
§ 8. 1. W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 system monitorowania sytuacji kryzysowych prowadzi
Centralny Zarząd Służby Więziennej we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
2. Zasady prowadzenia systemu, o którym mowa w ust. 1 reguluje odrębne porozumienie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
z Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3. W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących spowodować sytuacje kryzysowe w jednostkach organizacyjnych, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1 Dyrektor Generalny Służby Więziennej niezwłocznie powiadamia Ministra Sprawiedliwości.
§ 9. 1. W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 2–6, system monitorowania zdarzeń mogących spowodować
sytuacje kryzysowe prowadzi się zgodnie z ustaleniami kierowników tych jednostek organizacyjnych.
2. Rodzaje zdarzeń kryzysowych podlegających monitorowaniu w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 2, 4–6:
1) rozbój;
2) czynna napaść na przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości;
3) groźba podłożenia ładunku wybuchowego lub groźnych dla zdrowia i życia substancji, niebezpiecznych przesyłek pocztowych;
4) pożar, katastrofa lub klęska żywiołowa.
3. Rodzaje zdarzeń kryzysowych podlegające monitorowaniu w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3:
1) bunt;
2) ucieczka indywidualna wychowanka;
3) ucieczka zbiorowa wychowanków;
4) samookaleczenie;
5) czynna napaść na pracownika;
6) choroby pracowników lub wychowanków na jednakową jednostkę chorobową;
7) groźba podłożenia ładunku wybuchowego lub groźnych dla zdrowia i życia substancji, niebezpiecznych przesyłek pocztowych;
8) pożar, katastrofa lub klęska żywiołowa.
§ 10. 1. W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących spowodować sytuacje kryzysowe kierownicy jednostek organizacyjnych, o których
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–6, niezwłocznie powiadamiają Ministra Sprawiedliwości poprzez służbę dyżurną SKO MS.
2. Informację o zaistniałej sytuacji kryzysowej oraz podjętych działaniach, należy przekazywać na sformalizowanym druku „Raportu
doraźnego zgłoszenia sytuacji kryzysowej”, zwanego dalej „Raportem doraźnym”. Wzór Raportu doraźnego stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia.
3. Raport doraźny z zaistniałej sytuacji kryzysowej w jednostce organizacyjnej należy niezwłocznie przesłać faksem lub pocztą elektroniczną
do SKO MS. W uzasadnionych przypadkach informację o zaistniałej sytuacji kryzysowej należy przekazać telefonicznie.
4. Dyżurni SKO MS po otrzymaniu Raportu doraźnego, przesyłają go niezwłocznie faksem lub pocztą elektroniczną na adres służby
dyżurnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ewidencjonują zdarzenie w dokumentacji
służby dyżurnej.
§ 11. 1. W przypadku, gdy informacje z Raportu doraźnego, dane z monitoringu lub ocena stanu sytuacji wskazują na dalsze występowanie sytuacji kryzysowej – zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem z Centrum – kierownicy jednostek organizacyjnych, o których
mowa w § 4 ust. 1 ust. 2–6, sporządzają „Raport sytuacyjny zgłoszenia sytuacji kryzysowej”, zwanego dalej „Raportem sytuacyjnym”.
Wzór Raportu sytuacyjnego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Raport sytuacyjny należy niezwłocznie przesłać faksem lub pocztą elektroniczną do SKO MS. W uzasadnionych przypadkach
informację o zaistniałej sytuacji kryzysowej należy przekazać telefonicznie.
3. Dyżurni SKO MS po otrzymaniu Raportu sytuacyjnego, przesyłają go niezwłocznie faksem lub pocztą elektroniczną na adres służby
dyżurnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz ewidencjonują zdarzenie w dokumentacji służby dyżurnej.
§ 12.1. Służba dyżurna SKO MS, w oparciu o analizę zebranych raportów doraźnych, raportów sytuacyjnych, danych z monitoringu oraz innych
informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości, opracowuje „Raport dobowy z monitorowania sytuacji
kryzysowych i potencjalnych zagrożeń w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości
lub przez niego nadzorowanych”, zwanego dalej „Raportem dobowym”. Wzór Raportu dobowego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Raport dobowy należy przesłać do służby dyżurnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, faksem lub pocztą elektroniczną, nie
później niż do godz. 5.00 według stanu na godz. 24.00 dnia poprzedniego.
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§ 13. Traci moc zarządzenie Nr 1/12/BINiSO Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum
Zarządzania Kryzysowego Ministra Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 16).
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Borys Budka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 187/15/BO
Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2015 r.

5DSRUWGRUDĨQ\
]JáRV]HQLDsytuacji kryzysowej
w …………………………………..…………………………………………………………
adres jednostki organizacyjnej

2WU]\PXMą
1. 6WDQRZLVNR.LHURZDQLD2FKURQą0LQLVWHUVWZD6SUDZLHGOLZRĞFL– faks: (22) 5212846;
tel.: (22) 5212601; tel. kom.: 506 095 160; e-mail: dyzurnysko@ms.gov.pl;

OPIS ZDARZENIA
1. 5RG]DM]GDU]HQLDOXE]DJURĪHQLD
………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Opis sytuacji, czas, miejsce i SU]\F]\Q\Z\VWąSLHQLD]GDU]HQLD OXE]DJURĪHQLD
……………………………………………………………………………….………….……….………….
………………………………………………………………………………………………………………
3. Faktyczne i pRWHQFMDOQHVNXWNL]GDU]HQLDOXE]DJURĪHQLD RILDU\]QLV]F]HQLDVWUDW\LORĞü
]DJURĪRQ\FKREMĊW\FKHZDNXDFMą 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. 2FHQĊLSURJQR]ĊUR]ZRMXV\WXDFML
………………………………………………………………………………….……………………………
….……………………………………………………………………..……………………….…………….
5. 2SLVSRGMĊW\FKL]DPLHU]RQ\FKG]LDáDĔ NWRLMDNLHSRGMąáG]LDáDQLD]DSRELHJDZF]H 
………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..……………….……………………….
6. 2SLVVLáLĞURGNyZ]DDQJDĪRZDQ\FKLSU]HZLG\ZDQ\FKGRXUXFKRPLHQLD
……………………………………………………………………………………………..….….…….……
…………………………………………………………………………………………………….…………
7. Wnioski, rekomendacje, uwagi
………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………
8.

ħUyGáRLQIRUPDFMLR]GDU]HQLXOXE]DJURĪHQLX
……….………………………………………………………………………………………………………

2VREDVSRU]ąG]DMąFDQRWDWNĊ
,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLV ……………………………..……………………………............................………
Godzina _ _/_ _, dnia _ _ /_ _ /201… r.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 187/15/BO
Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2015 r.

Raport sytuacyjny
]JáRV]HQLDsytuacji kryzysowej
w …………………………………..…………………………………………………………
adres jednostki organizacyjnej

2WU]\PXMą
6WDQRZLVNR.LHURZDQLD2FKURQą0LQLVWHUVWZD6SUDZLHGOLZRĞFL– faks: (22) 5212846;
tel.: (22) 5212601; tel. kom.: 506 095 160; e-mail: dyzurnysko@ms.gov.pl;

OPIS ZDARZENIA
1. 5RG]DM]GDU]HQLDOXE]DJURĪHQLD
………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………
2. 2SLVV\WXDFMLF]DVPLHMVFHLSU]\F]\Q\Z\VWąSLHQLD]GDU]HQLDOXE]DJURĪHQLD
……………………………………………………………………………….………….……….………….
………………………………………………………………………………………………………………
3. Faktyczne i potencjalne skutki zdarzenia lub zDJURĪHQLD RILDU\]QLV]F]HQLDVWUDW\LORĞü
]DJURĪRQ\FKREMĊW\FKHZDNXDFMą 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. 2FHQĊLSURJQR]ĊUR]ZRMXV\WXDFML
………………………………………………………………………………….……………………………
….……………………………………………………………………..……………………….…………….
5. 2SLVSRGMĊW\FKL]DPLHU]RQ\FKG]LDáDĔ NWRLMDNLHSRGMąáG]LDáDQLD]DSRELHJDZF]H 
………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………..……………….……………………….
………………………………………………………………………………………………………………
6. 2SLVVLáLĞURGNyZ]DDQJDĪRZDQ\FKLSU]HZLG\ZDQ\FKGRXUXFKRPLHQLD
……………………………………………………………………………………………..….….…….……
…………………………………………………………………………………………………….…………
7. Wnioski, rekomendacje, uwagi
………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………
8.

ħUyGáRLQIRUPDFMLR]GDU]HQLXOXE]DJURĪHQLX
……….………………………………………………………………………………………………………

2VREDVSRU]ąG]DMąFDQRWDWNĊ
,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLV ……………………………..……………………………............................………
Godzina _ _/_ _, dnia _ _ /_ _ /201… r.
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 187/15/BO
Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia …………… 201.. r.

0,1,67(567:2635$:,('/,:2ģ&,
BIURO OCHRONY – CENTRUM
=$5=ć'=$1,$.5<=<62:(*2
00-:DUV]DZD$O8MD]GRZVNLH
7HO IDNV

RAPORT DOBOWY Nr …../201…
z monitorowania sytuacji NU\]\VRZ\FKLSRWHQFMDOQ\FK]DJURĪHĔZ0LQLVWHUVWZLH6SUDZLHGOLZRĞFL
RUD]ZMHGQRVWNDFKRUJDQL]DF\MQ\FKSRGOHJá\FK0LQLVWURZL6SUDZLHGOLZRĞFL
lub przez niego nadzorowanych
w dniu …………………..……. 201… roku

1. =GDU]HQLD]DLVWQLDáHZ8U]ĊG]LH0LQLVWUD6SUDZLHGOLZRĞFL
1DOHĪ\ZSLVDüORNDOL]DFMĊLURG]DM]GDU]HQLDSRWHQFMDOQH]DJURĪHQLDSRGMĊWHG]LDáDQLD
Z]ZLą]NX]]DLVWQLDá\P]GDU]HQLHPSRVLDGDQHVLá\ LĞURGNLGRSURZDG]HQLDG]LDáDĔ
2. =GDU]HQLD]DLVWQLDáHZVąGDFKSRZV]HFKQ\FK
2.1 :VąGDFKDSHODF\MQ\FK
1DOHĪ\ZSLVDüORNDOL]DFMĊLURG]DM]GDU]HQLDSRWHQFMDOQH]DJURĪHQLDSRGMĊWHG]LDáDQLD
Z]ZLą]NX ]]DLVWQLDá\P]GDU]HQLHPSRVLDGDQHVLá\LĞURGNLGRSURZDG]HQLDG]LDáDĔ
2.2 :VąGDFKRNUĊJRZ\FK
1DOHĪ\ZSLVDüORNDOL]DFMĊLURG]DM]GDU]HQLDSRWHQFMDOQH]DJURĪHQLDSRGMĊWHG]LDáDQLD
Z]ZLą]NX]]DLVWQLDá\P]GDU]HQLHPSRVLDGDQHVLá\LĞURGNLGRSURZDG]HQLDG]LDáDĔ
2.3 :VąGDFKUHMRQRZ\FK
1DOHĪ\ZSLVDüORNDOL]DFMĊLURG]DM]GDU]HQLDSRWHQFMDOQH]DJURĪHQLDSRGMĊWHG]LDáDQLD
Z]ZLą]NX]]DLVWQLDá\P]GDU]HQLHPSRVLDGDQHVLá\LĞURGNLGRSURZDG]HQLDG]LDáDĔ
3. :]DNáDGDFKGODQLHOHWQLFK
1DOHĪ\ZSLVDüORNDOL]DFMĊLURG]DM]GDU]HQLDSRWHQFMDOQH]DJURĪHQLDSRGMĊWHG]LDáDQLD
Z]ZLą]NX]]DLVWQLDá\P]GDU]HQLHPSRVLDGDQHVLá\LĞURGNLGRSURZDG]HQLDG]LDáDĔ
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4. =GDU]HQLD]DLVWQLDáHZSR]RVWDá\FKMHGQRVWNDFKRUJDQL]DF\MQ\FK
,QVW\WXW:\PLDUX6SUDZLHGOLZRĞFLZ:DUV]DZLH,QVW\WXW(NVSHUW\]6ąGRZ\FK
Z.UDNRZLH.UDMRZD6]NRáD6ąGRZQLFWZDL3URNXUDWXU\ZKrakowie).
1DOHĪ\ZSLVDüORNDOL]DFMĊLURG]DM]GDU]HQLDSRWHQFMDOQH]DJURĪHQLDSRGMĊWHG]LDáDQLD
Z]ZLą]NX]]DLVWQLDá\P]GDU]HQLHPSRVLDGDQHVLá\LĞURGNLGRSURZDG]HQLDG]LDáDĔ
5. =GDU]HQLD]DLVWQLDáHZ6áXĪELH:LĊ]LHQQHM
2ILFHU '\ĪXUQ\ 6WDQRZLVND 'RZRG]HQLD '\UHNWRUD *HQHUDOQHJR 6áXĪE\ :LĊ]LHQQHM
VNáDGDPHOGXQHNEH]SRĞUHGQLRGR6áXĪE\'\ĪXUQHM5&%
6. Infrastruktura krytyczna
1DOHĪ\ZSLVDüORNDOL]DFMĊLURG]DM]GDU]HQLDSRWHQFMDOQH]DJURĪHQLDSRGMĊWHG]LDáDQLD
Z]ZLą]NX]]DLVWQLDá\P]GDU]HQLHPSRVLDGDQHVLá\LĞURGNLGRSURZDG]HQLDG]LDáDĔ
7. Wnioski i uwagi

5DSRUW GRERZ\ RSUDFRZDQ\ ]RVWDá Z RSDUFLX R DQDOL]Ċ MHGQRVWNRZ\FK UDSRUWyZ
GRUDĨQ\FK UDSRUWyZ V\WXDF\MQ\FK GDQ\FK ] PRQLWRULQJX RUD] LQQ\FK LQIRUPDFML
GRW\F]ąF\FKDNWXDOQHJRVWDQXEH]SLHF]HĔVWZD0LQLVWHUVWZD6SUDZLHGOLZRĞFL

=XSRZDĪQLHQLD'<5(.725$
'\ĪXUQ\6WDQRZLVND.LHURZDQLD2FKURQą
0LQLVWHUVWZD6SUDZLHGOLZRĞFL

…………………………………
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