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SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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OBRONA NARODOWA (część militarna)

MA CHARAKTER OBRONY POWSZECHNEJ, KTÓRA
POLEGA NA:
ZESPOLENIU W JEDEN SYSTEM DZIAŁAŃ, WYSIŁKÓW
CAŁEGO NARODU I WSZYSTKICH JEGO STRUKTUR
PAŃSTWOWYCH, MILITARNYCH I POZAMILITARNYCH
– w tym mobilnych wojsk operacyjnych, masowo rozwijanych na czas wojny
wojsk obrony terytorialnej, odpowiednio przygotowanych ogniw
pozamilitarnych, wykorzystujących naturalne zasoby, walory obronne,
a także operacyjnie przygotowaną infrastrukturę kraju – oraz
R. Krynojewski
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zaangażowanego w obronęFranciszek
Polski
potencjału sojuszniczego.
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GOTOWOŚĆ KRYZYSOWA PAŃSTWA
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
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POLITYKA OBRONNA
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GOTOWOŚĆ KRYZYSOWA PAŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
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OBRONA CYWILNA
– POJĘCIA
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WSPÓŁCZESNE BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE,
OBRONA NARODOWA,
OBEJMUJĄ W CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU,
OPRÓCZ SIŁY MILITARNEJ,
ZDOLNOŚCI OCHRONY I RATOWNICTWA LUDNOŚCI,
SUBSTANCJI MATERIALNEJ I ŚRODOWISKA
PRZED ZAGROŻENIAMI NIEMILITARNYMI

ŹRÓDŁO: M. REUNER, NATIONAL SECURITY. THE ECONOMY AND ENVIRONMENTAL
DIMENSION, WORLDWATCH INSTITUTE, 5/1989r.
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ZAGROŻENIA, JAKIE NIOSĄ DLA
WPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW
KATASTROFY I AWARIE TECHNICZNE,
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
ORAZ SKAŻENIE ŚRODOWISKA –
SĄ RÓWNE SKUTKOM WOJNY

ŹRÓDŁO: M. REUNER, NATIONAL SECURITY. THE ECONOMY AND
ENVIRONMENTAL DIMENSION, WORLDWATCH INSTITUTE, 5/1989r.
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OBRONA CYWILNA
– DEFINICJE
1.„obrona cywilna oznacza wypełnienie wszystkich lub
niektórych zadań humanitarnych wymienionych
poniżej, mających na celu ochronę ludności cywilnej
przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań
zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężenie
ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie
warunków koniecznych do przetrwania.”
– art. 61 I Protokołu Dodatkowego do Konwencji
Genewskich
Franciszek R. Krynojewski
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2.„wszystkie przygotowania i środki przedsięwzięte
do minimalizacji efektów nieprzyjacielskiego ataku
na ludność cywilną”
– Joint Doctrine for Civil – Military Operations
(JP – 3-57 8.02.2001)
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3.„system przedsięwzięć mających na celu ochronę
ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności
publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie
pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz
współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych
i usuwaniu ich skutków.”
– Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979.
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4. „ jedno z ogniw układu pozamilitarnego
w systemie obronnym państwa. Przeznaczona jest
do przygotowania i koordynowania przedsięwzięć
planistycznych, zapobiegawczo - ochronnych
i ratunkowych, mających na celu ochronę ludności
cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi
z działań zbrojnych i klęsk żywiołowych oraz
przezwyciężenie ich bezpośrednich następstw,
a także zapewnienie warunków koniecznych do
przetrwania.”
– Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
Warszawa 2001.
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5. „to system organizacyjny działania,
planowania, szkolenia, prewencji i gotowości
w nagłych wypadkach na szczeblu lokalnym
i krajowym, nastawiony na ochronę ludności
cywilnej w przypadkach katastrof naturalnych
i spowodowanych przez człowieka lub
wynikających z działań zbrojnych.”
– Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej
Franciszek R. Krynojewski
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OBRONA
Historia OCCYWILNA
w Polsce
– HISTORIA
1921
ukształtował się Społeczny Komitet Obrony Przeciwgazowej,
1923
powołanie w czerwcu Ligi Obrony Powietrznej Państwa (LOPP),
1924
Komitet Obrony Przeciwgazowej przekształcił się w Towarzystwo
Obrony Przeciwgazowej (TOP),
1928
Połączenie organizacji LOPP i TOP w towarzystwo o nazwie Liga
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP),
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1934
Rada Ministrów rozporządzeniem z 20 stycznia uznała LOPP za
stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej,
1951
Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Terenowej Obrony
Przeciwlotniczej (TOPL),
1964
po powołaniu Obrony Terytorialnej Kraju (podlegała ministrowi obrony
narodowej) TOPL zmienia nazwę na Powszechną Samoobronę,
1973
Rada Ministrów 18 maja podjęła uchwałę o powołaniu w Polsce obrony
cywilnej,
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OBRONA CYWILNA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
jest elementem systemu obronnego państwa i stanowi
kompleks przedsięwzięć o charakterze:
planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym,
materiałowo-technicznym, zaopatrzeniowym.
Przedsięwzięcia te są realizowane przez:
1.organy władzy i administracji rządowej,
2.samorząd terytorialny,
3.podmioty gospodarcze,
4.inne jednostki organizacyjne i organizacje społeczne,
5.przez poszczególnych obywateli.
Franciszek R. Krynojewski

26

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
SZEF OC KRAJU
MINISTERSTWA

WOJEWODOWIE
STAROSTWA

FORMACJE OC

GMINY
ZAKŁADY PRACY
FORMACJE OC
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OBRONA CYWILNA
– PRZEPISY PRAWNE
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Konwencje Genewskie z 12 sierpnia 1949 r.
Ratyfikacja w 1954 r.
I. konwencja o ochronie osób cywilnych i chorych w armiach
czynnych;
II. konwencja o polepszaniu losu rannych, chorych i rozbitków sił
zbrojnych na morzu;
III. konwencja o traktowaniu jeńców wojennych;
IV. konwencja o ochronie osób cywilnych podczas wojny.

Protokoły Dodatkowe z 1977 r:
dotyczy ochrony ofiar konfliktów zbrojnych o charakterze
międzynarodowym;
II. dotyczy ochrony ofiar konfliktów nie mających charakteru
międzynarodowego.
I.

Ratyfikacja przez RP w 1991 r.
Franciszek R. Krynojewski
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1.
2.

1.
2.

3.
4.
5.

Konstytucja RP – artykuł 5,
Protokół dodatkowy I z 1977 roku do Konwencji Genewskich z 1949 r. dotyczący ochrony ofiar
międzynarodowych konfliktów zbrojnych
(Dz. U. Nr 41 poz. 175 z 1992 r.)
OBECNY KSZTAŁT OBRONY CYWILNEJ OKREŚLA:
ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm. Dział IV)
oraz przepisy wykonawcze do ustawy a w szczególności:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
(Dz. U. z 20 lipca 2002 r. Nr 113, poz. 985)
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy
Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 156, Poz. 1301 z 25 września 2002 r.),
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89 poz. 590 z dnia 21 maja 2007 r. z późn. zm.),
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin
(Dz. U. z 1 lipca 2002 r. Nr 96, poz. 850);
Franciszek R. Krynojewski
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6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin z 27 grudnia 2011 r. ,
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na
wypadek masowego zagrożenia z dnia
17 października 2008 r.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa
(Dz. U. Nr 219, poz. 2218),
Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania
szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - z dnia
21 kwietnia 2009 r. ,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych - Zestaw zasadniczych umówionych znaków operacyjnych właściwych dla jednostek
organizacyjnych resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji – Warszawa 2007.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września
2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej
(Dz. U. Nr 169, poz. 1391 z 2002 r. z późn. zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2005 roku w sprawie zasad zwalniania przez
pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w
związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska
(Dz. U. Nr 60 poz. 518);
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2005 roku w sprawie stanowisk uznawanych za
równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej
(Dz. U. Nr 60 poz. 519).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony
ludności (Dz. U. Nr 91 poz. 421 z 1993 r.), Franciszek R. Krynojewski
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15. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010

16.

17.

18.
19.
20.

21.

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w
sprawie wzoru odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego ratownika obrony cywilnej
(Dz. U. Nr 119 poz. 1017 z 2002 r.),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów
wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach
(Dz. U. Nr 191 poz. 1415 z dnia 20 października 2006 r.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia
obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad
wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony
(Dz. U. Nr 16, poz. 152),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków
i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań
obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu
terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599),
Franciszek R. Krynojewski
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23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 17 lipca 2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno - ratownicze
(Dz. U. Nr 131, poz. 1219),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568),
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2153),
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego
umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
(Dz. U. Nr 30, poz. 259),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania
skażeń i właściwości organów w tych sprawach
(Dz. U. Nr 191 poz. 1415 z dnia 20 października 2006 r.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym
(Dz. U. Nr 98, poz. 978),
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31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.

39.

Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 97, poz. 962),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad
wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony
(Dz. U. Nr 16, poz. 152),
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa
realizowanych przez przedsiębiorców
(Dz. U. Nr 122 poz. 1320 z późn zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania
i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
(Dz. U. Nr 180 Poz. 1855),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie
ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony
(Dz. U. Nr 116 poz. 1090),
Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123 poz. 835),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 1991 Nr 88 poz. 400 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego
(Dz. U. Nr 111 poz. 1311 z dnia 31 grudnia 1999 r. z późn. zm.),
Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 lipca 1992 roku w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw
przez kierującego działaniem ratowniczym
(Dz. U. Nr 54 poz. 259 z 1992 r.),
Franciszek R. Krynojewski
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40.
41.
42.

43.

44.

45.

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959r.
(Dz. U. z 1959r. Nr 23 poz. 295 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i
szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153 poz. 1783),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z dnia 23 grudnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 8 poz.104),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w
przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób
zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152 poz. 1742),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i
szczątkami ludzkimi
(Dz. U. Nr 153 poz. 1783),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 września 2003r. w sprawie wykazu chorób uznanych za
zagrażające zdrowiu publicznemu, z powodu których można odmówić zezwolenia na pobyt
czasowy obywatelowi Unii Europejskiej i członkowi jego rodziny
(Dz. U Nr 117 poz. 1737).
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OBRONA CYWILNA
WSPÓŁCZESNY CEL I ZADANIA
W OBRONIE NARODOWEJ

Franciszek R. Krynojewski
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CEL OBRONY CYWINEJ
PRAWO MIĘDZYNARODOWE
(Protokół Dodatkowy z 1977 r. do
Konwencji Genewskich z 1949 r.
– ratyfikowane przez RP)
CEL - Ochrona ludności cywilnej
przed niebezpieczeństwami
wynikającymi
z działań zbrojnych lub klęsk
żywiołowych i przezwyciężanie
ich bezpośrednich następstw, jak
też zapewnienie warunków
koniecznych do przetrwania.

PRAWO KRAJOWE
(Ustawa o powszechnym
obowiązku obrony RP
CEL - Ochrona ludności, zakładów
pracy i urządzeń użyteczności
publicznej oraz dóbr kultury,
ratowanie i udzielanie pomocy
poszkodowanym
w czasie wojny,
współdziałanie w zwalczaniu
klęsk żywiołowych i zagrożeń
środowiska oraz usuwania ich
skutków.

Franciszek R. Krynojewski
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ZADANIA OBRONY CYWILNEJ
Służba ostrzegawcza. Wykrywanie i oznaczanie stref
niebezpiecznych
Ewakuacja
Przygotowanie i organizowanie schronów
Obsługa środków zaciemniania
Ratownictwo
Służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę
religijną
Walka z pożarami
Odkażanie i inne podobne działania ochronne
Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia.
Franciszek R. Krynojewski
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ZADANIA OBRONY CYWILNEJ
Doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku
w strefach dotkniętych klęskami
Doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności
publicznej
Doraźne grzebanie zmarłych
Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania
Dodatkowe rodzaje działalności niezbędne dla wypełnienia któregoś
z zadań w. w. - w tym planowanie i prace organizacyjne
Konwencja Haska z 1954 roku w sprawie ochrony dóbr kulturalnych
w razie konfliktu zbrojnego
Franciszek R. Krynojewski
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OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ORGANÓW
PAŃSTWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH
I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Franciszek R. Krynojewski
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Centralnym organem
właściwym w sprawach obrony cywilnej jest
Szef Obrony Cywilnej Kraju,
którego na wniosek
Ministra Spraw Wewnętrznych
powołuje prezes Rady Ministrów.
Obecnie jest nim Komendant Główny PSP
Franciszek R. Krynojewski
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ZADANIA SZEFA OC KRAJU
1)
2)
3)
4)

5)

inicjowanie, przygotowanie, wydawanie i opiniowanie projektów
aktów normatywnych dotyczących obrony cywilnej,
uzgadnianie projektu planu obrony cywilnej państwa
z ministrem on oraz innymi właściwymi ministrami,
określanie założeń do planów obrony cywilnej województw,
powiatów, gmin i przedsiębiorców,
opracowanie założeń programowych oraz kierunków
kształcenia i szkolenia pracowników, ratowników i ludności
w zakresie obrony cywilnej,
dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin,
Franciszek R. Krynojewski
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ZADANIA SZEFA OC KRAJU (C. D.)

planowanie potrzeb w zakresie środków finansowych i
materiałowych niezbędnych do realizacji zadań własnych w
zakresie obrony cywilnej,
7) określanie założeń dotyczących ewakuacji ludności i mienia
na wypadek masowego zagrożenia,
8) inicjowanie działalności naukowo - badawczej dotyczącej
obrony cywilnej, a także udział w pracach unifikacyjno –
normalizacyjnych w tej dziedzinie,
9) opracowanie na potrzeby ministra właściwego do spraw
wewnętrznych i prezesa rm, informacji dotyczących obrony
cywilnej,
6)

Franciszek R. Krynojewski
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ZADANIA SZEFA OC KRAJU (C. D.)
10) organizowanie i koordynowanie ćwiczeń w zakresie obrony

cywilnej,
11) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i
ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
11) kontrolowanie warunków odbywania zasadniczej służby w obronie
cywilnej,
12) ustalanie normatywów w zakresie zaopatrywania organów
i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony
cywilnej.
NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA RM W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU
DZIAŁANIA SZEFA OC KRAJU, SZEFÓW
OC WOJEWÓDZTW, POWIATÓW I GMIN.
Franciszek R. Krynojewski
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Szefowie obrony cywilnej ustalają zadania i kontrolują ich
realizację oraz koordynują i kierują działalnością w zakresie
przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej:
1. Szef Obrony Cywilnej Kraju - szefów obrony cywilnej
województw,
2. szef obrony cywilnej województwa - szefów obrony cywilnej
powiatów,
3. szef obrony cywilnej powiatu - szefów obrony cywilnej gmin,
4. szef obrony cywilnej gminy - szefów obrony cywilnej w
instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach
ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych
działających na obszarze gminy.
Franciszek R. Krynojewski

45

Informacje o realizacji zadań obrony cywilnej składają:
1. Szef Obrony Cywilnej Kraju - na żądanie ministra właściwego
do spraw wewnętrznych lub Prezesa Rady Ministrów,
2. szef obrony cywilnej województwa - na wystąpienie Szefa
Obrony Cywilnej Kraju,
3. szef obrony cywilnej powiatu - na wystąpienie szefa obrony
cywilnej województwa,
4. szef obrony cywilnej gminy - na wystąpienie szefa obrony
cywilnej powiatu,
5. przedsiębiorcy, kierownicy instytucji i innych jednostek
organizacyjnych i społecznych organizacji ratowniczych,
działających na obszarze gminy, które prowadzą
przygotowania i realizują przedsięwzięcia w zakresie obrony
cywilnej - na wystąpienie szefa obrony cywilnej gminy.
Franciszek R. Krynojewski
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ZADANIA SZEFÓW OC WOJEWÓDZTW, POWIATÓW
I GMIN

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń OC,
organizowanie szkolenia ludności w zakresie oc,
przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i
alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o
zagrożeniach,
tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek
organizacyjnych obrony cywilnej,
Franciszek R. Krynojewski
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ZADANIA SZEFÓW OC WOJEWÓDZTW,
POWIATÓW I GMIN (C.D.)

przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na
wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia
na znacznym obszarze,
9) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków
bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej, i
społecznej dla ewakuowanej ludności,
10) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt
gospodarskich oraz produktów żywnościowych, pasz, a także
ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
11) planowanie i zapewnianie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury
i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
8)
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ZADANIA SZEFÓW OC WOJEWÓDZTW,
POWIATÓW I GMIN (C.D.)
12) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do

udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku
masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz
nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia
pomocy,
13) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych
zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń
specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych,
14) zaopatrywanie organów i formacji oc w sprzęt, środki
techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań
oc, a także zapewnienie odpowiednich warunków
przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany
tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
Franciszek R. Krynojewski
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ZADANIA SZEFÓW OC WOJEWÓDZTW,
POWIATÓW I GMIN (C.D.)
15) integrowanie sił OC oraz innych służb, w tym sanitarno –

epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do
prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk
żywiołowych i zagrożeń środowiska,
16) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących

OC i mających wpływ na realizację zadań OC,
17) inicjowanie działalności naukowo – badawczej i

standaryzacyjnej dotyczącej OC,
18) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,

19) zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w OC,
20) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji OC, w

których jest odbywana zasadnicza
służba w OC,
Franciszek R. Krynojewski
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ZADANIA SZEFÓW OC WOJEWÓDZTW,
POWIATÓW I GMIN (C.D.)
21) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
22) współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa

23)

24)

25)
26)

medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w
zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
kontrolowanie przygotowania formacji OC i ratowników do
prowadzenia działań ratowniczych,
ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i
innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji
ratowniczych funkcjonujących na ich terenie ,przewidzianych do
prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie OC,
organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających
zasadniczą służbę w OC,
przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy
w grzebaniu zmarłych.
NA PODSTAWIE: ROZPORZĄDZENIA RM W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DZIAŁANIA SZEFA OC KRAJU, SZEFÓW OC
WOJEWÓDZTW, POWIATÓW I GMIN.
Franciszek R. Krynojewski
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OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA W ZAKRESIE OC
INNYCH ORGANÓW

Obowiązki i uprawnienia Ministrów

(Przewodniczących Komisji lub Komitetów Naczelnych
Organów Administracji Państwowej, Centralnych Organów
Adm. Państwowej, Kierowników urzędów centralnych lub
instytucji państwowych, Prezesów banków oraz zarządów
głównych organizacji społecznych):

Franciszek R. Krynojewski
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1) uwzględnianie wymogów OC w nadzorowanych
2)

3)

4)
5)

i kierowanych przez nich dziedzinach (działach
administracji rządowej)
ustalanie, w uzgodnieniu z szefem OC kraju, sposobu
przygotowania i realizacji specjalistycznych zadań OC,
związanych merytorycznie z zakresem działania
kierowanego resortu
zapewnienie planowania i realizacji zadań OC w podległych
urzędach oraz nadzorowanych instytucjach i zakładach
pracy
określanie niezbędnego zakresu i sposobu zabezpieczenia
szczególnie ważnej dokumentacji w podległych i
nadzorowanych instytucjach i zakładach pracy
podejmowanie prac badawczo – rozwojowych z dziedziny
OC, wynikających z zakresu działania resortu
Franciszek R. Krynojewski
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6) udostępnianie organom OC informacji niezbędnej do

prognozowania oraz oceny zagrożeń i ich skutków, a także do
realizacji innych zadań OC
7) współdziałanie z organami obrony cywilnej oraz udzielanie im
pomocy organizacyjnej, szkoleniowej i technicznej
8) zapewnienie możliwości włączenia określonych jednostek
organizacyjnych lub ich służb do systemu wykrywania i
alarmowania, a także stwarzanie im warunków niezbędnych do
wykonywania zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń,
wymianą informacji, ostrzeganiem i alarmowaniem
9) koordynowania specjalistycznych przygotowań OC
10)kontrolowania sposobu realizacji koordynowanych przez nich
dziedzin działalności OC
11)prowadzenia działalności szkoleniowej i wydawniczej z
problematyki OC
Franciszek R. Krynojewski
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OBOWIĄZKI KIEROWNIKÓW (WŁAŚCICIELI)
ZAKŁADÓW PRACY W OC

1.

2.

3.

kierownicy (właściciele) zakładów pracy mają obowiązek
planowania i realizacji zadań obrony cywilnej związanych
z ochroną swoich zakładów i ich pracowników.
na zakłady pracy stwarzające, w przypadku awarii, zagrożenie
dla okolicznej ludności i środowiska mogą być nakładane przez
właściwych terenowo szefów OC, zadania związane z ochroną
tej ludności i likwidacją skutków awarii.
realizacja zadań OC w zakładach pracy odbywa się wg ustaleń
właściwych terenowo szefów OC.
Franciszek R. Krynojewski
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OBOWIĄZKI ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
W ZAKRESIE OC

1.ORGANIZACJE SPOŁECZNE REALIZUJĄ ZADANIA OC

W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM ZE STATUTÓW LUB
ZAKRESÓW DZIAŁANIA TYCH ORGANIZACJI.
2.ORGANY NACZELNE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
MOGĄ USTALAĆ, W POROZUMIENIU Z SZEFEM OC
KRAJU, ZASADY I ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA TYCH
ORGANIZACJI Z ORGANAMI I FORMACJAMI OC.
Franciszek R. Krynojewski
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OBOWIĄZKI OBYWATELI W ZAKRESIE OC
1.ODBYWANIE:
- służby w obronie cywilnej (formacje OC oraz stanowiska w administracji rządowej i innych

organach państwowych, instytucjach państwowych, urzędach administracji samorządu terytorialnego
oraz w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych wg Rozporządzenia Rady Ministrów),

- edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży szkolnej,
- szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności.
2. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH
W USTAWIE (O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP)
◼
◼
◼
◼

przygotowanie ochrony budynku i mienia,
zabezpieczenie źródeł wody pitnej i środków spożywczych,
trzymanie przydzielonych środków ochrony,
udział w szkoleniach i likwidacji skutków klęsk żywiołowych, itp.)

Franciszek R. Krynojewski
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PRACE SEJMU RP

Franciszek R. Krynojewski
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1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Projekt USTAWY z 8.09.2016r. o ochronie ludności i obronie cywilnej
Projekt Rozporządzenia w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia
działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu
wczesnego ostrzegania (SWO) na terytorium RP.
Projekt Rozporządzenia w sprawie edukacji w zakresie ochrony ludności
i obrony cywilnej.
Projekt Rozporządzenia w sprawie opracowania planów obrony cywilnej
i planów działania urzędów w czasie stanu wojennego i wojny oraz planów
ewakuacji ludności i zwierząt na wypadek masowego zagrożenia.
Projekt Rozporządzenia w sprawie ćwiczeń z zakresu ochrony ludności
i obrony cywilnej.
Projekt Rozporządzenia w sprawie ramowych struktur organizacyjnych,
podstawowych zadań, zasad tworzenia formacji obrony.
Projekt Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać schrony i ukrycia.
Projekt Rozporządzenia w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Szkolenia
Ochrony Ludności
Projekt Rozporządzenia w sprawie utworzenia Centralnej Bazy Magazynowej
R. Krynojewski
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na potrzeby ochrony ludności Franciszek
i obrony
cywilnej

