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994
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 2. Zadaniem formacji jest organizowanie i przeprowadzanie w urz´dzie przedsi´wzi´ç obrony cywilnej oraz wspó∏dzia∏anie w tym zakresie ze specjalistycznymi s∏u˝bami.

§ 1. W urz´dzie zapewniajàcym obs∏ug´ ministra
w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i sportu oraz
turystyki, zwanym dalej „urz´dem”, tworzy si´ formacj´ obrony cywilnej pod nazwà „Formacja obrony cywilnej”, zwanà dalej „formacjà”.

§ 3. 1. W sk∏ad formacji wchodzi 12 osób, w tym
komendant formacji, zast´pca komendanta formacji
oraz cz∏onkowie formacji — osoby powo∏ane spoÊród
pracowników urz´du.
2. W formacji tworzy si´:

———————

1) sekcj´ operacyjnà;

1)

2) punkt alarmowy;

2)

Minister Sportu i Turystyki kieruje dzia∏ami administracji
rzàdowej — kultura fizyczna i sport oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Sportu i Turystyki
(Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.

3) dru˝yn´ porzàdkowo-ochronnà;
4) dru˝yn´ ratownictwa ogólnego.
§ 4. Komendanta formacji, zast´pc´ komendanta
formacji oraz cz∏onków formacji powo∏uje dyrektor
generalny urz´du.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Sportu i Turystyki: M. Drzewiecki

