
Podstawowe cele i główne zadania OC. 

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń 

użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz 

współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich 

skutków.  

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju:  

 planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych 

zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr 

kultury 

 wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności 

 przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do 

użycia 

 gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji 

obrony cywilnej i ludności 

 wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy 

i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń 

 systematyczne szkolenie w zakresie OC kadr kierowniczych administracji rządowej  

i samorządowej, formacji OC oraz ludności w ramach powszechnej samoobrony 

 współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz 

usuwanie ich skutków  

Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują terenowi szefowie OC.  

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:  

 organizuje ewakuację ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia 

 organizuje i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym 

 organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności 

 zaopatruje ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej 

 prowadzi likwidację skażeń i zakażeń 

 pomaga w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami 

 pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej 

 pomaga w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania 

 udziela doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych  

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych 

i organizacji społecznych.  

Centralnym organem właściwym w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony 

Cywilnej Kraju. Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy;  

1)   inicjowanie, przygotowywanie, wydawanie i opiniowanie projektów aktów 

normatywnych dotyczących obrony cywilnej, 

  2)   uzgadnianie projektu planu obrony cywilnej państwa z Ministrem Obrony Narodowej 

oraz z innymi właściwymi ministrami, 



  3)   określanie założeń do planów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin i 

przedsiębiorców, 

  4)   opracowywanie założeń programowych oraz kierunków kształcenia i szkolenia 

pracowników, ratowników i ludności w zakresie obrony cywilnej, 

  5)   dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, 

  6)   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)   opracowywanie, na potrzeby ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Prezesa 

Rady Ministrów, informacji dotyczących obrony cywilnej, 

  10)  organizowanie i koordynowanie ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej, 

  11)  kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia 

działań ratowniczych, 

  12)  kontrolowanie warunków odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej, 

  13)  ustalanie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w 

sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony 

cywilnej. 

Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są 

wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako 

szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.  

Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, na ich obszarze 

działania, należy: 

  1)   dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej, 

  2)   opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej, 

  3)   opracowywanie i uzgadnianie planów działania, 

  4)   organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej, 

  5)   organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej, 

  6)   przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz 

systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, 

  7)   tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, 

  8)   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 i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia 

zniszczeniem, 

  11)  planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na 

wypadek zagrożenia zniszczeniem, 

  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 tej pomocy, 

  13)  zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu 

spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów 

przeciwpożarowych, 



  14)  zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne  

i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie 

odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany 

tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania, 

  15)  integrowanie sił obrony cywilnej 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 obrony cywilnej  

i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej, 

  17)  inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony 

cywilnej, 

  18)  współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej, 

  19)  zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej, 

  20)  opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest 

odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej, 

  21)  opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań, 

  22)  współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego, oraz 

terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań, 

  23)  kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia 

działań ratowniczych, 

  24)  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 obrony 

cywilnej, 

  25)  organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w 

obronie cywilnej, 

  26)  przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu 

zmarłych. 

Za realizację zadań obrony cywilnej w zakładach pracy odpowiedzialni są ich 

właściciele lub kierownicy.  

Formacje obrony cywilnej  

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań 

obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. 

 

2. Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do 

wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji. 

 

3. Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, 

starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, 

uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich 

przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. 

 

4. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy. 

 

 



Charakterystyka stanów gotowości obronnej kraju  

Obecnie obowiązujące przepisy prawne, związane z osiąganiem gotowości obronnej państwa, 

ustalają trzy podstawowe stany gotowości obronnej państwa:  

 stan stałej gotowości obronnej państwa; 

 stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu; 

 stan gotowości obronnej państwa czasu wojny.  

Stan stałej gotowości obronnej państwa  

 Stan stałej gotowości obronnej państwa utrzymuje się w czasie pokoju, gdy nie 

stwierdza się istotnych zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. 

 W stanie stałej gotowości obronnej państwa są realizowane zadania planistyczne, 

organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne, mające na celu utrzymywanie w sprawności 

systemu obronnego państwa. 

 Obrona cywilna realizuje przedsięwzięcia o charakterze przygotowawczym, 

planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, upowszechniającym  

i zaopatrzeniowym, mającym na celu ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń 

użyteczności publicznej, dóbr kultury, żywności, wody i innych dóbr niezbędnych do 

przetrwania; 

 Obrona cywilna może współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń 

środowiska oraz usuwaniu ich skutków.  

Stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu  

 Stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu wprowadza się w razie zaistnienia 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa wymagającego uruchomienia 

wybranych elementów systemu obronnego państwa lub realizacji zadań ustalonych dla 

tego stanu. 

 W stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu realizowane są zadania 

zapewniające przygotowanie do przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom 

bezpieczeństwa państwa oraz usuwania skutków ich wystąpienia. 

 Obrona cywilna realizuje zadania związane z ochroną ludności oraz gospodarki 

narodowej i przekazuje nakazane świadczenia na rzecz obronności kraju. 

 Wykonanie przedsięwzięć przewidzianych dla stanu gotowości obronnej państwa 

czasu kryzysu zapewnia możliwość szybkiego rozwinięcia jednostek przewidzianych 

do militaryzacji, rozwinięcia określonych organów OC na stanowiskach kierowania 

oraz zapewnia sprawne wykonanie przedsięwzięć związanych z rozwinięciem 

urządzeń specjalnych OC i przygotowaniem budowli ochronnych.  

Stan gotowości obronnej państwa czasu wojny  

 Stan gotowości obronnej państwa czasu wojny wprowadza się w celu odparcia 

bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, gdy z 

umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko 

agresji. 

 W stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny realizuje się zadania 

umożliwiające przeprowadzenie powszechnej mobilizacji, wprowadzenie stanu 



wojennego oraz pełne rozwinięcie systemu obronnego państwa do odparcia agresji 

militarnej. 

 Obrona cywilna w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny realizuje 

przedsięwzięcia zapewniające możliwość pełnego rozwinięcia sił i środków OC.  

 


