
Obrona Cywilna

Rola i zadania obrony cywilnej w systemie bezpieczeństwa lokalnego.

Obrona cywilna jest integralna częścią systemu obrony państwa, jest jednym z filarów 
przygotowania obronnego społeczeństwa i kraju.
Konstytucja RP mówi, że podstawowym zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom kraju w sytuacjach kryzysowych, wywołanych zdarzeniami naturalnymi lub 
będącymi wynikiem działalności człowieka, istotne jest zapewnienie warunków 
pozwalających na przetrwanie ludności i ochronę jej mienia oraz środowiska.
Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej określa międzynarodowe 
prawo wojenne, zwłaszcza Protokół dodatkowy  z 1977 r. do Konwencji genewskiej z 1949 r. 
o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych.
Obrona cywilna w Polsce działa w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego oraz 
przepisów polskich, takich jak :

- ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21.11. 
1967 r.

- ustawa o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21.06.1996 r. 
oraz wydane na ich podstawie dokumentami wykonawczymi.

Cele obrony cywilnej są zawarte w artykule 137 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
O powszechnym obowiązku obrony RP: „Obrona cywilna ma 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 zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków.”
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań 
obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje 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. Formacje obrony 
cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.
Od lat 90 –tych bezpieczeństwo zaczęto podejmować w kategoriach zapewnienia spokojnego 
rozwoju społeczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia niemilitarne, w 
tym,  w szczególności katastrofy i inne zdarzenia związane z siłami natury lub działaniami 
człowieka, które mogą prowadzić do sytuacji kryzysowych.
Obowiązkiem administracji publicznej jest posiadanie adekwatnych do każdej sytuacji 
rozwiązań systemowych, pozwalających na prawidłowe zarządzanie w sytuacjach 
kryzysowych. Wyróżniamy cztery etapy działania : zapobieganie, gotowość, reagowanie na 
zagrożenie i odbudowę.
Na podstawie art.140 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 4 , poz. 174 i Nr 54 poz. 254 )  działa Obrona Cywilna . 
Ma ona na celu ochronę ludności , zakładów pracy , urządzeń użyteczności publicznej i dóbr 
kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny i w czasie 
pokoju.
Do zadań Obrony Cywilnej  w czasie wojny należy :
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-        wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ,
-        organizowanie ewakuacji ludności ,
-        przygotowywanie budowli ochronnych ,
-        zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej .
-        zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia ,
-        organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych ,
-       udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej ,
-       walkę z pożarami ,
-       przygotowywanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń ,
-       ochronę żywności i innych dóbr niezbędnych do przerwania ,
-       organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności , 
-       zabezpieczenie dóbr kultury , urządzeń użyteczności publicznej i ważne dokumentacji,
-       doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym 
pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,       
-       doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami 
-       doraźna pomoc w grzebaniu zmarłych .

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju obejmują :

-       działalność planistyczną i prace organizacyjne ,
-       działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematyki obrony cywilnej,
-       przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

Szef  Obrony  Cywilnej  Kraju  jest  centralnym  organem  właściwym  w  sprawach 
obrony cywilnej, powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Koordynowanie  przedsięwzięć  i  sprawowanie kontroli  nad realizacją  zadań obrony 
cywilnej  przez  naczelne  organa  administracji,  terenowe  organa  administracji  rządowej  i 
organa samorządu terytorialnego jest jednym z zadań Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są 
wojewodowie, starostowie, burmistrzowie, prezydenci miast, wójtowie jako szefowie obrony 
cywilnej województw, powiatów, miast i gmin.
Szefem Obrony Cywilnej na terenie gminy jest Wójt Gminy.
Do zakresu działania szefa obrony cywilnej gminy należy kierowanie oraz koordynowanie 
realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje , podmioty gospodarcze i inne 
jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy , dotyczących 
w szczególności : 
-        planowania działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
-        przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej ,
-        przygotowania i zapewnienia działania elementów systemu wykrywania i alarmowania 
oraz wczesnego ostrzegania , 
-        opracowania planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów 
obrony cywilnej instytucji , podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
-        organizowania i prowadzenia szkolenia formacji obrony cywilnej , a także szkolenia 
ludności w zakresie powszechnej samoobrony ,
-        kierowania przygotowaniem ewakuacji ludności  oraz koordynowania tych działań ,
-        kierowania i koordynowania akcjami ratunkowymi,
-        planowania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej .
Ostatnie lata to proces zmian w strukturach Obrony Cywilnej polegający na odejściu od zadań 
czysto obronnych , a więc przygotowywanych na czas kryzysu polityczno-militarnego 
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grożącego konfliktem zbrojnym i przejściu do zadań przygotowujących do zagrożeń 
kryzysowych czasu pokoju.
Klęska powodzi która nas dotknęła w lipcu 1997 r. doprowadziła do śmierci 60 osób i szkód 
materialnych na znaczną skalę ok. 2 miliardów dolarów, ukazała wszystkie słabości 
organizacji w Polsce. Wykazała brak przygotowania do wszechstronnego reagowania na 
katastrofy w sferze planistycznej jak również w sferze działań z uwzględnieniem dużej liczby 
podmiotów ratowniczych, dużej liczby ofiar i straconego mienia.
Racjonalna polityka planowania i organizowania działań zapobiegających i łagodzących 
skutki katastrof, awarii, klęsk żywiołowych i wypadków może te straty znacznie obniżyć.
Na terenach gmin powoływane są Gminne Zespoły Reagowania, składają się one z szefa, 
zastępcy oraz grup roboczych o charakterze stałym i czasowym.
Do zadań Gminnego Zespołu Reagowania należą:

- monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie  rozwoju sytuacji 
- realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej
- opracowanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej
- przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej
- planowanie wsparcia organów kierujących działaniami
- realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej

          Plan reagowania kryzysowego określa zespół przedsięwzięć na wypadek zagrożeń 
noszących znamiona klęski żywiołowej , a w szczególności :
-    zadania w zakresie monitorowania zagrożeń ,
-    bilans sił ratowniczych i środków technicznych niezbędnych do usuwania skutków 
zagrożeń ,
-    procedury uruchamiania działań przewidzianych w planie oraz zasady współdziałania , a 
także sposoby ograniczania rozmiaru strat i usuwania skutków zagrożeń.
Starostowie, prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie i ich zastępcy, pracownicy 
zatrudnieni na stanowisku pracy do spraw obronnych oraz kadra kierownicza, urzędów 
powiatowych, miast, gmin uczestniczą w szkoleniu obronnym.
Na szczeblu powiatu, miasta, gminy organizowane są gry obronne w cyklu 4 letnim.
Cel szkolenia obronnego:

- Kształtowanie świadomości obronnej osób objętych szkoleniem obronnym,
- Zapoznanie z zadaniami obronnymi ustalonymi dla określonego stanowiska 

służbowego oraz zasadami i trybem ich realizacji,
- Doskonalenie umiejętności w kierowaniu i zarządzaniu podczas podwyższenia 

gotowości obronnej państwa i w czasie wojny,
- Nabywanie umiejętności współdziałania organów i jednostek organizacyjnych 

administracji z dowództwem i wojskową administracją podczas planowania i 
rozwiązywania sytuacji operacyjno obronnych,

- Weryfikowanie przyjętych rozwiązań w zakresie obronności.

Każdy obywatel posiada obowiązki względem obrony cywilnej, mają one różny charakter:

- Jednym z obowiązków jest służba w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju, jak 
i wojny. Każdy, kto otrzyma przydział organizacyjno- mobilizacyjny do konkretnej 
formacji OC, pełni służbę w obronie cywilnej. Dotyczy to również żołnierzy rezerwy, 
którzy nie są przewidziani do służby wojskowej albo do służby w jednostkach 
zmilitaryzowanych.

- Młodzież szkolna spełnia ustawowy obowiązek odbywania przysposobienia 
obronnego, który jest obowiązkowym przedmiotem nauki w szkole ponad 
gimnazjalnej.
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- Niezależnie od tego wszystkie osoby zdolne ze względu na stan zdrowia, z wyjątkiem 
kobiet w ciąży, osób wychowujących małe dzieci oraz osób spełniających w inny 
sposób zadania obronne, podlegają obowiązkowi szkolenia z zakresu powszechnej 
samoobrony. Obowiązek ten spełnia się w czasie pokoju przez uczestnictwo w 
szkoleniu organizowanym przez organy obrony cywilnej i kierowników zakładów 
pracy w celu zdobycia odpowiednich umiejętności zachowania się i działania w 
warunkach zagrożenia, w tym poznania zasad samoobrony przed bronią masowego 
rażenia.

W czasie wojny jak i w czasie pokoju mogą  wystąpić zagrożenia dla życia i zdrowia 
ludności. W czasie wojny zagrożenie wynikać może ze skutków użycia przez  przeciwnika 
broni masowego rażenia : jądrowej, chemicznej, biologicznej, a także broni klasycznej.
W czasie pokoju zagrożenia wynikające z klęsk żywiołowych, awarii w zakładach 
przemysłowych, sytuacji w wyniku których do atmosfery przedostają się substancje 
promieniotwórcze , trujące i inne  groźne dla życia i zdrowia  ludności.
Obrona cywilna ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, musi właściwie 
przygotować społeczeństwo na takie zagrożenia.
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