
Zarządzenie Nr 97/2021
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U.
z 2020 r.  poz.  1856.) w związku z § 1 ust  12 Zarządzenia Nr 1/2019 Prezydenta Miasta
Kalisza z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej Urzędu
Miasta Kalisza (z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. W Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, zwanym dalej WZKO, tworzy
się Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu, zwane dalej MCZK.

2. Organizację MCZK w stanie stałej gotowości obronnej państwa (w zwykłym trybie pracy),
sprowadzonym do funkcjonowania  całodobowego  dyżuru  na  jednym stanowisku pracy,
opartą na pracownikach WZKO, przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3.  W  stanach  gotowości  obronnej  państwa  czasu  kryzysu  i  wojny  oraz  na  polecenie
Prezydenta  Miasta  Kalisza  MCZK  rozwija  się  do  pełnej  struktury  organizacyjnej
przedstawionej w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

4. Rozwinięcie MCZK do jego pełnej struktury organizacyjnej oparte jest na pracownikach
WZKO  oraz  innych  pracownikach  Urzędu  Miasta  Kalisza  poprzez  powierzenie  im
obowiązku pracy w MCZK na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu Pracy.

5.  Naczelnik  WZKO,  w porozumieniu  z kierownikami  komórek  organizacyjnych  Urzędu
Miasta Kalisza, uzgadniał będzie kandydatury pracowników tych komórek organizacyjnych
przewidzianych do pełnego rozwinięcia MCZK 

6.  Cała  obsada  osobowa  MCZK  podlega  systematycznym  szkoleniom  podczas  ćwiczeń
i treningów miejskiego systemu wykrywania  i  alarmowania  oraz wczesnego ostrzegania
organizowanych przez  Szefa  Obrony Cywilnej  Województwa w stanie  stałej  gotowości
obronnej państwa.

§ 2.

Siedzibą MCZK są odpowiednio przygotowane i wyposażone, przeznaczone do tego celu, 
pomieszczenia WZKO w biurowcu Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a. 

§ 3.

1. MCZK funkcjonuje w trybie pracy ciągłej, całodobowo, 7 dni w tygodniu.
2. Ciągła praca MCZK zapewniona jest przez pracę zmianową pracowników na stanowiskach 

pracy ds. łączności i alarmowania, zwanych dalej dyżurnymi MCZK, a w  sytuacji braków 
kadrowych – zwłaszcza na zmianie A w dni robocze -  przez innych pracowników MCZK 
i WZKO.

3. Czas  rozpoczynania zmian ośmiogodzinnych dyżurów MCZK ustala się na godziny:  7.30-
zmiana A, 15.30 – zmiana B  i 23.30 – zmiana C. 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

§ 4

Za bieżące funkcjonowanie MCZK odpowiada jego Kierownik, którym jest etatowy Zastępca
Naczelnika WZKO.

§ 5

1. Do podstawowych zadań MCZK należy:
a) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby

zarządzania kryzysowego;
b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
c)  nadzór  nad  funkcjonowaniem  systemu  wykrywania  i  alarmowania  oraz  systemu

wczesnego ostrzegania ludności;
d) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
e)  współdziałanie  z  podmiotami  prowadzącymi  akcje  ratownicze,  poszukiwawcze

i humanitarne;
f) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
g) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
h) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu

uproszczonym.
2.  MCZK obowiązane jest  zapewnić  -  poprzez  techniczne  środki  łączności  -  całodobowy

system  obiegu  informacji  w  sytuacjach  kryzysowych  oraz  całodobowe  alarmowanie
członków  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  dla  Miasta  Kalisza,  również  poprzez
techniczne środki łączności i alternatywnie poprzez kurierów z WZKO.

3. Szczegółowy sposób realizacji zadań MCZK określa „Instrukcja funkcjonowania MCZK”,
którą opracowuje Kierownik MCZK, a zatwierdza Prezydent Miasta Kalisza. Dopuszcza
się  bieżącą  aktualizację  załączników  do  instrukcji  zawierających  dane  teleadresowe
uczestników zarządzania kryzysowego bez odrębnego zatwierdzania całej Instrukcji.

§ 6

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego
i Spraw Obronnych.

§ 7

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 97/2021
Prezydenta Miasta Kalisz z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie funkcjonowania Miejskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu

STRUKTURA MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W KALISZU 

(w stanie stałej gotowości obronnej państwa)

 stan osobowy - 7 osób

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Stanowisko pracy ds. 
bezpieczeństwa imprez 

masowych 
1 1

Stanowisko pracy ds. 
ratownictwa i bazy 

danych
1

Wieloosobowe          
stanowisko pracy ds. 

łączności i alarmowania
(dyżurni MCZK)

4     
1 

Kierownik MCZK 
1



Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 97/2021
Prezydenta Miasta Kalisz z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie funkcjonowania Miejskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu

STRUKTURA MIEJSKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W KALISZU 

(po rozwinięciu do pełnej struktury organizacyjnej)

 stan osobowy - 17 osób

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Koordynator

       1 1

Stanowisko pracy ds. 
bezpieczeństwa imprez 
masowych 

      1 
1

Koordynator
Stanowisko pracy ds. 

ratownictwa i bazy danych
           1

Kierownik MCZK 
1

Sekcja 
Monitoringu  i Analiz 
Zagrożeń

5

Sekcja Łączności i Alarmowania

Całodobowe 
stanowisko dyżurnego

4

Całodobowe 
stanowisko  pomocnika 
dyżurnego

                       4
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