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Międzynarodowym znakiem graficznym Obrony Cywilnej jest niebieski Międzynarodowym znakiem graficznym Obrony Cywilnej jest niebieski 
trójkąt na pomarańczowym tle, nie dotykający brzegami skraju tła. 
W Polsce nie stosuje się obwódki. Mienie oznaczone tym znakiem (w Polsce np. 
pojazdy Państwowej StraŜy PoŜarnej) nie podlega konfiskacie przez obce wojska
w czasie wojny na mocy przepisów międzynarodowych. 
Znak ten jest łudząco podobny do znaku "Priorytet Drogowy" umieszczanego 
zgodnie z ustawą na pojazdach Wojska Polskiego, np. na czołgach z przodu i z tyłu. 
Znak ten jednak składa się nie z niebieskiego lecz czarnego trójkąta bez 
jakiejkolwiek obwódki. Zwyczajowo Państwowa StraŜ PoŜarna często stosuje znak 
identyczny z wojskowym "Priorytetem Drogowym".
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Cele zadania i organizacja obrony cywilnej.

• Pod pojęciem obrony cywilnej /ochrony ludności, 
ochrony cywilnej / naleŜy rozumieć zapewnienie 
bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed 
wypadkami i klęskami kaŜdego rodzaju. 
Innymi słowy - zgodnie z przepisami prawa - obrona 
cywilna RP jest pozamilitarnym elementem systemu cywilna RP jest pozamilitarnym elementem systemu 
obronnego państwa i stanowi kompleks wewnętrznie 
skoordynowanych interdyscyplinarnych przedsięwzięć 
o charakterze planistycznym, organizacyjnym, 
szkoleniowym, logistycznym i inwestycyjnym. 
Elementy powyŜszej definicji świadczą o humanitarnej 
istocie obrony cywilnej i stawiają ją na naleŜnym miejscu 
w systemie obronnym państwa.



• Początki obrony cywilnej sięgają I wojny światowej. 
Pierwsze bomby zrzucone z samolotów wojskowych na 
ParyŜ, Piotrogród i Freiburg dowiodły, Ŝe naleŜy się 
liczyć z moŜliwością przenikania na zaplecza wojujących 
stron i niszczenia obiektów cywilnych. Dlatego teŜ w 
poszczególnych państwach zaczęto tworzyć system 
obronny, chroniącego wnętrze danego kraju. Francja, 
Wielka Brytania i Niemcy jako pierwsze zaczęły 
konkretyzować te zamiary, tworząc system zwany konkretyzować te zamiary, tworząc system zwany 
obroną przeciwlotniczą.

• Zrozumienie potrzeby organizacji ochrony ludności 
cywilnej zaowocowało w Polsce utworzeniem w latach 
dwudziestych dwudziestego wieku Towarzystwa Obrony 
Przeciwgazowej i Ligi Obrony Powietrznej Państwa. 
Ustawa sejmowa z 1934 roku o obronie przeciwlotniczej 
zainicjowała proces kształtowania się sfery obronności 
kraju, noszącej znamiona współczesnej obrony cywilnej.



• etapy rozwoju moŜna ująć w następujące ramy czasowe:

1922 1922 -- 19391939 - Ochrona Przeciwlotnicza i Przeciwgazowa;

1939 1939 -- 19451945 - Samoobrona ludności w czasie wojny i okupacji;

1945 1945 -- 19641964 - Terenowa Obrona Przeciwlotnicza;1945 1945 -- 19641964 - Terenowa Obrona Przeciwlotnicza;

1964 1964 -- 19731973 - Powszechna Samoobrona;

od 1973      od 1973      - Obrona Cywilna.



Podstawy prawne funkcjonowania obrony 
cywilnej .

• Całokształt zagadnień dotyczących ochrony ludności 
cywilnej w konfliktach zbrojnych ujęto w Konwencjach 
Genewskich przyjętych 12. sierpnia 1949 r., które Polska 
ratyfikowała w 1954 r. 
Są to:

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.



• Uzupełnieniem Konwencji Genewskich są dwa Protokoły 
Dodatkowe z 1977 r.:

I - dotyczy ochrony ofiar konfliktów zbrojnych o 
charakterze międzynarodowym;

II - dotyczy ochrony ofiar konfliktów nie mających 
charakteru międzynarodowego.

Polska ratyfikowała oba Protokoły dopiero we wrześniu 
1991 r. 



Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju 
i wojny.

a) W czasie pokoju.a) W czasie pokoju.
b) W czasie wojny. 





• W czasie pokoju.

1. Działalność planistyczna;
2. Szkolenia z zakresu obrony cywilnej;
3. Upowszechnienie problematyki obrony cywilnej;
4. Prace organizacyjne:
- tworzenie formacji OC,
- prowadzenie ewidencji osób przeznaczonych i 
powołanych do OC;powołanych do OC;
5. Przygotowanie ludności do uczestnictwa  w powszechnej 
samoobronie:
- postępowanie po ogłoszeniu alarmu,
- przygotowanie do ochrony lokali, budynków mieszkalnych 
i gospodarczych, Ŝywności, wody, produktów rolnych i 
pasz,
- utrzymanie w naleŜytym stanie technicznym sprzętu i 
środków ochrony,
- przygotowanie i wykorzystanie domowych  pomieszczeń 
ochronnych.



• W czasie wojny:
1. Wykrywanie zagroŜeń oraz ostrzeganie i 
alarmowanie. 
2. Ochrona ludności przed współczesnymi środkami 
raŜenia. 
3. Organizację  i prowadzenie akcji ratowniczych:
- udzielanie pomocy medycznej,
- zapewnienie tymczasowych pomieszczeń i 
zaopatrzenia,
- utrzymanie porządku w strefach dotkniętych klęskami,- utrzymanie porządku w strefach dotkniętych klęskami,
- pomoc słuŜbą uŜyteczności publicznej i grzebaniu 
zmarłych.
4. Ochrona zakładów przemysłowych, urządzeń 
uŜyteczności publicznej, gospodarki rolnej i handlowej, 
wody  oraz produktów Ŝywnościowych i pasz.
5. Ochrona dóbr kultury i waŜnej dokumentacji 
technicznej.



Struktura organizacyjna OC.

Szef Obrony Cywilnej Kraju Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej

Szefowie obrony cywilnej województwa
(wojewodowie)

Szefowie obrony cywilnej powiatu

Wydział zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności,

spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego

Wydział zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności,

(starostowie)

Szefowie obrony cywilnej 
gminy

(wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast)

Kierownicy zakładów pracy

Formacje
OC

Formacje
OC

ochrony ludności,
spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego

Wydział zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności,

spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego

Pracownicy ds. OC



Siły i środki do realizacji zada ń 
obrony cywilnej.

Formacjami obrony cywilnej przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych są 
oddziały i pododdziały (kompanie, plutony i druŜyny):

• Pierwszej pomocy medycznej;
• Likwidacji skaŜeń;
• Ratownictwa budowlanego;
• Ratownictwa komunikacyjnego;
• Ratownictwa energetycznego;
• PrzeciwpoŜarowe;• PrzeciwpoŜarowe;
• Porządkowo-ochronne;
• Łączności;
• Zaopatrzenia;
• Wykrywania i alarmowania;
• Ochrony płodów rolnych;
• Ochrony produktów Ŝywnościowych,
• Ochrony zwierząt gospodarczych i pasz;
• Ratownictwa chemicznego;
• Ratownictwa przeciwpowodziowego;
• Budowy i odbudowy awaryjnych ujęć wody.


