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CO 

ZAWIERA 
USTAWA !!



KWALIFIKACJA WOJSKOWA 

REJESTRACJA I EWIDENCJA WOJSKOWA

❖ Do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są stawić się 

mężczyźni którzy w danym roku kalendarzowym 

ukończyli 19 lat.

❖ Do kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić  się ochotnicy 

w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji 

i wykształcenia w wieku od 18 do 60 roku życia. 

Nie ma wydawanych książeczek wojskowych tylko zaświadczenia



FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ:

⚫ Służba wojskowa zawodowa;

⚫ Służba wojskowa dobrowolna;

⚫ Legia akademicka; /studenci i absolwenci/

⚫ Organizacje proobronne;

⚫ Terytorialna służba obronna.

Rodzaje służby wojskowej:

⚫ Czynna służba wojskowa;
⚫ Służba w rezerwie.



CZYNNA SŁUŻBA WOJSKOWA POLEGA NA;

• Zasadniczej służbie wojskowej;

• Terytorialnej służbie wojskowej;

• Służbie w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz 

odbywaniu ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy;

• Zawodowej służbie wojskowej;

• Służbie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Służba w rezerwie dzieli się na:

• Aktywną rezerwę;

• Pasywną rezerwę.



OSOBY WYŁĄCZONE  Z OBOWIĄZKU PEŁNIENIA 

SŁUŻBY  WOJSKOWEJ 

W CZASIE MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY

REKLAMOWANIE

zostało zastąpione nazwą

WYŁĄCZENIE



OSOBY WYŁĄCZONE  Z OBOWIĄZKU PEŁNIENIA SŁUŻBY 

WOJSKOWEJ W CZASIE MOBILIZACJI 

I W CZASIE WOJNY

Osoby wyłączone z urzędu:

- osoby wykonujące mandat posła lub senatora;

- osoby wykonujące mandat radnego;

- osoby zajmujące stanowiska państwowe (…) ;

- osoby które za względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane   

stanowisko są niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa   

państwa.

Osoby wyłączone na wniosek:

- dotyczy osób, których powołanie do służby wojskowej groziłoby 

zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu państwowego    

lub samorządowego albo działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 

niezbędnego do zapewnienie obrony  lub bezpieczeństwa państwa. 



Świadczenia w razie ogłoszenia mobilizacji 

i w czasie wojny:

- Świadczenia osobiste;

- Świadczenia rzeczowe. 

Obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych nakłada Wójt ( Burmistrz, 

Prezydent Miasta) na podstawie doraźnie zgłoszonych wniosków przez 
organy i kierowników jednostek organizacyjnych a także dowódców 

jednostek wojskowych. 

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY



Świadczenia osobiste w czasie pokoju

Na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły 16 lat , a nie

przekroczyły 60 lat życia, możne być nałożony obowiązek świadczeń osobistych,

polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz

przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich

skutków oraz zarządzania kryzysowego.

Czas wykonywania świadczeń osobistych:

- jednorazowo od 12 godzin do 48 godzin.

- najwyżej 3 razy w ciągu roku.

Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta), nakłada w drodze decyzji

administracyjnej, obowiązek świadczeń osobistych na wniosek szefa wojskowego

centrum rekrutacji, kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji ...

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY



Świadczenia rzeczowe w czasie pokoju

Na urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a 

także  osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, 

polegający na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych 

na cele przygotowania obrony  państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji 

ich skutków oraz zarządzania kryzysowego. 

Czas wykonywania świadczeń rzeczowych:

- w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych – 48 godzin

- w związku z ćwiczeniami wojskowymi – 7 dni.

Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta), na wniosek organów i kierowników jednostek

organizacyjnych, wydaję decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub

rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania

w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY



CO JESZCZE……w USTAWIE?

✓ORGANIZOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ 

PRZEDSIĘBIORCÓW NA RZECZ SIŁ ZBROJNYCH 

/Plan obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa Państwa/

✓UDZIELANIE ZGODY OBYWATELOM POLSKIM NA SŁUŻBĘ 

W OBCYM WOJSKU LUB OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ:

- Obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej 

organizacji wojskowej za zgodą Ministra Obrony Narodowej;

- Zgody nie udziela się w razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie wojny 

oraz w razie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.

✓MEDALE



✓ ZMIANY W PRZEPISACH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE,   

DOSTOSOWUJĄCE I KOŃCOWE - zmiana 61 ustaw m.in.

⚫ m.in. w ustawie  o zasadach pobytu wojsk obcych  na terytorium RP  oraz zasadach ich 

przemieszczania się ……… ( ustawa z 23.09.1999r.)

(HNS , czyli Host Nation Suport – Wsparcie  przez  państwo – gospodarza )
cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas 

konfliktów, przez państwo, na którego terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone  i działają 

siły i organizacje NATO. Zakres realizowanych przedsięwzięć  regulują zobowiązania wynikające z 

porozumień w ramach Sojuszu lub z dwustronnych bądź wielostronnych umów zawartych między " 

państwem  - gospodarzem " oraz organizacją NATO i państwami wysyłającymi wojska.

art. 23a Polskie HNS obejmuje nie tylko zaopatrzenie, usługi i infrastrukturę (logistykę), wsparcie

administracyjne i prawne ale także dostarczenie sojusznikom innych "produktów", jakimi są

informacje, swoboda działania, bezpieczeństwo i poparcie społeczne.

art. 23b-h………………

TRACI MOC 14 USTAW



✓ ZMIANA NAZEWNICTWA: 

- WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI zastąpiło Wojskową Komendę Uzupełnień

- /WOJEWÓDZKIE/  WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI zastąpiło Wojskowy Sztab 

Wojskowy w Katowicach
- CENTRALNE WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI w Warszawie

Wojskowe dokumenty osobiste wydane na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy 
uchylanej w art. 823 pkt 2 zachowują ważność.

✓ ZMIANY W PRZEPISACH:   dot. Obrony Cywilnej

- w obowiązującej Ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nie ma 

nic pod nazwą „Obrona Cywila „
- wykreślony został dział IV „Obrona Cywila „ ze starej ustawy z dnia 21 listopada

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art.133-188, 24 strony)

(Obrona Cywilna, Edukacja o bezpieczeństwie, Powszechna samoobrona, Moblizacja OC – przydziały)



ta

KLASYFIKACJA W PRAKTYCE SZKOLENIOWEJ

2. Wg rozporządzenia RM z dnia 17.11.2021 r. w sprawie szkolenia obronnego

wyróżnia się GRY jako formę ćwiczeń o zasięgu :

❖ Krajowym (organizator Prezes RM, Ministrowie)

❖ Wojewódzkim (Wojewoda)

❖ Samorządowym (Marszałek Województwa, Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
- nie rzadziej niż raz na 3 lata)

1. Wg Rozporządzenia RM z dnia 17.11.2021 r. w sprawie szkolenia obronnego  ĆWICZENIA
przeprowadza się w formie:

❖ ćwiczenia  międzynarodowe (Prezes RM)
❖ ćwiczenia  krajowe (Prezes RM - nie rzadziej niż raz na 6 lat) 
❖ ćwiczenia  kompleksowe (Wojewoda - nie rzadziej niż raz na 6 lat) 
❖ ćwiczenia  doskonalące (Wojewoda, Marszałek Województwa, Starosta,   

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast - nie rzadziej niż raz na 3 lata)
❖ gry decyzyjne (Wojewoda, Marszałek Województwa, Starosta,   

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast - nie rzadziej niż raz na 3 lata)
❖ treningi (Wojewoda, Marszałek Województwa, Starosta, Wójtowie, Burmistrzowie,   

Prezydenci Miast - nie rzadziej niż raz na 3 lata) /Akcja kurierska , Stały Dyżur…./



ZNACZENIE GIER

WYKŁADY SAMOKSZTAŁCENIE

SEMINARIA KONFERENCJE

ĆWICZENIA INFORMACJE

BADANIA NAUKOWE KONWERSATORIA

wybiórcze, dziedzinowe, szczegółowe, mimo że rzetelne dane

dotyczące określonej dziedziny wiedzy



REASUMPCJA ZDOBYTEJ WIEDZY

GRY W PRAKTYCE



OBRONA CYWILNA 



JAK TO JEST Z TYMI DEFINICJAMI? 
,,Dostrzegalnym mankamentem w tym obszarze jest OBRONA CYWILNA.

Utrzymujący się od lat brak rozwiązań prawnych i systemowych regulujących

współdziałanie systemów ratowniczych, organów i służb wykonujących zadania

ochrony ludności, osłabia przygotowania zarówno w obszarze obrony narodowej, jak

i zarządzania kryzysowego. Niepokoi też mała ilość ćwiczeń obronnych o zasięgu

krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na współdziałanie elementów cywilnych

i wojskowych.’’
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022

Ochrona ludności Obrona cywilna 

Zarządzanie kryzysowe 

Pomoc humanitarna Ratownictwo



OBRONA CYWILNA 

OBRONA CYWILNA – jedno z ogniw układu pozamilitarnego w systemie obrony

państwa przeznaczona jest do przygotowania i koordynowania przedsięwzięć

planistycznych, zapobiegawczo-obronnych i ratunkowych w gminie, mających na celu

ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych

i klęsk żywiołowych oraz przezwyciężenia ich bezpośrednich następstw,

a także zapewnienia warunków do przetrwania kryzysu.

OBRONA CYWILNA - stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach

i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej

i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej),

organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem.



STRUKTURA ORGANIZACYJNA OC KRAJU 

Rozporządzenie RM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony 

Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw i powiatu – uchylone 23 kwietnia 2002 r.



OCHRONA LUDNOŚCI 

W POLSCE



TO SKĄD WZIĄĆ DEFINICJĘ OCHRONY LUDNOŚCI ???



CZYM JEST OCHRONA LUDNOŚCI 

,,Art. 137. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń

użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielenie pomocy poszkodowanym

w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska

oraz usuwaniu ich skutków.’’

,,Art. 20. 2. Wojewoda w ramach kierowania, o którym mowa w ust. 1, wykonuje zadania

w zakresie i na zasadach określonych w ustawach, a w szczególności: (…)

5) organizuje wykorzystanie miejscowych sił i środków na potrzeby obronności państwa

obszaru województwa w tym ochrony ludności oraz materialnych i kultury przed środkami

rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanych;’’

/Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej/

Art. 139. 5. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, stanowiska w urzędach

organów administracji rządowej i innych organów państwowych, instytucji państwowych,

urzędach organów administracji samorządu terytorialnego oraz u przedsiębiorców

i w innych jednostkach organizacyjnych, uznane za równorzędne z odbywaniem służby

w obronie cywilnej, uwzględniając w szczególności stanowiska związane z ochroną ludności

i zwalczaniem klęsk żywiołowych.



Art. 1.2. Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

(…) 4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej

i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego

systemu ochrony ludności;

(…) 6) prowadzenie prac naukowo badawczych w zakresie ochrony

przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;

/Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej/ 

CZYM JEST OCHRONA LUDNOŚCI 



CZYM JEST OCHRONA LUDNOŚCI 

,,Mówiąc o ochronie ludności, (…) odnosić się będziemy do realizacji

zadań, przedsięwzięć czy wręcz powinności państwa wobec obywateli –

ludności cywilnej. Pod pojęciem ,,ochrona’’ najogólniej mówić będziemy

o działaniach polegających na zabezpieczeniu, opiece, osłanianiu przed

szkodami, zniszczeniami, niebezpieczeństwami – zagrożeniami,

sytuacjami kryzysowymi. Jednocześnie rozważając określenie

,,ochrona’’, należy również brać pod uwagę działania profilaktyczne –

zapobiegawcze oraz ratunkowe/ratownicze, czyli interwencyjne.’’

/K. R. Zieliński, Ochrona ludności. Zarządzanie Kryzysowe, wyd. Difin, 2007r./



,,Ochrona ludności obejmuje całokształt działań wszelkich

podmiotów prawa państwowego, każdego w zależności od

jego statusu prawnego, zmierzających do zapewnienia

bezpieczeństwa społecznego, mienia, dóbr dziedzictwa

narodowego i środowiska w obliczu klęsk katastrof

naturalnych oraz spowodowanych przez człowieka,

z wojną włącznie.’’ /Zagrożenia/.

/W. Kitler, Powszechna ochrona ludności w świetle ustaleń międzynarodowych,

,,Zeszyt Problemowy. Towarzystwo Wiedzy Obronnej’’, 2001, nr 1, s. 19./

CZYM JEST OCHRONA LUDNOŚCI 



ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO 

Analizując definicje 

określające podstawowe 

zagrożenia dla życia

i zdrowia oraz mienia 

i środowiska, można 

przedstawić ich katalog 

tak, aby lepiej 

zobrazować skalę 

zdarzeń, jakie stają 

przed systemem 

ochrony ludności 

i ratownictwa.



RODZAJE KATASTROF NATURALNYCH



PODSTAWY PRAWNE 

ZMIANY W PRZEPISACH:   dot. Obrony Cywilnej

- w obowiązującej Ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nie ma 
nic pod nazwą „Obrona Cywila „

- wykreślony został dział IV „Obrona Cywila „ ze starej ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (art.133-188, 24 strony)
(Obrona Cywilna, Edukacja o bezpieczeństwie, Powszechna

samoobrona, Moblizacja OC – przydziały, FOC)



PODSTAWY PRAWNE

Obowiązujące aktualne regulacje prawne 

Pismo  ZKIV.644.10.2022 Z ŚUW w Katowicach z dnia 23 czerwca 2022 r.  

W związku z uchyleniem ww. przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP odnoszących się do obrony cywilnej, 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) 

przekazali informacje, 

że aktualnie z regulacji prawa powszechnie obowiązującego do kwestii Obrony Cywilnej odnoszą się:

PROTOKOŁY DODATKOWE DO KONWENCJI GENEWSKICH
z dnia 12 sierpnia 1949 r. :

1. (Protokół I) - dotyczący ochrony ofiar konfliktów zbrojnych o charakterze międzynarodowych,

2. (Protokół II) - dotyczący ochrony ofiar konfliktów zbrojnych nie mających charakteru międzynarodowego,

sporządzone w Genewie z dnia 8 czerwca  1977 r. i ratyfikowane w 1991 r.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że aktualnie możliwe jest realizowanie zadań dotyczących Obrony Cywilnej

wymienionych w ww. Konwencji na podstawie obowiązujących aktów prawnych, jako ustawowych zadań poszczególnych służb

państwowych:



PODSTAWY PRAWNE

Obowiązujące aktualne regulacje prawne 

1. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 261) - w zakresie m.in. opracowania załącznika do

planu zarządzania kryzysowego obejmującego organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, nadzoru centrów zarządzania

kryzysowego nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

2. Ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. Dz.U. 2021 r., poz. 1941) - w zakresie współdziałania z Wodami Polskimi

w opracowaniu wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego, utrzymania i wyposażenia wojewódzkich magazynów

przeciwpowodziowych, opiniowania oceny ryzyka powodziowego, uzgadniania projektów map zagrożenia powodziowego oraz

map ryzyka powodziowego, uzgadniania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, uzgadnianie projektu planu

przeciwdziałania skutkom suszy,

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich

wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

4. Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2022 r., poz. 135), m.in. w zakresie

zwierzchnictwa nad rządową administracją zespoloną w województwie, nadzoru nad działalnością jednostek samorządu

terytorialnego………. w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska,

bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom

żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, koordynacji zadań w zakresie

obronności bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego).



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 17 września 2021r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego.

BRAK INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OCHRONY LUDNOŚCI

Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

BRAK INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OCHRONY LUDNOŚCI

Ustawa z dnia 22 listopada 2013r. o systemie powiadamiania ratunkowego

BRAK INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OCHRONY LUDNOŚCI

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 

BRAK INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OCHRONY LUDNOŚCI

PODSTAWY PRAWNE

Obowiązujące aktualne regulacje prawne 



1. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/EU

z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony

Ludności,

2. Dyrektywa unijna w sprawie środków na rzecz wysokiego

wspólnego poziomu bezpieczeństwa i systemów informatycznych.

PODSTAWY PRAWNE 

Obowiązujące aktualne regulacje prawne 



PROJEKTY USTAW O OCHRONIE LUDNOŚCI

Projekt ustawy 

z maja 2009r.

o ochronie ludności 

Projekt ustawy 

z dnia 9 października 2014r.

o ochronie ludności 

Projekt ustawy 

z dnia 8 września 2016r.

o ochronie ludności 

i obronie cywilnej 

Projekt ustawy 

z dnia 2 lipca 2019r. 

o ochronie ludności 

i obronie cywilnej  

Projekt ustawy 

z dnia 8 listopada 2022r. 

o ochronie ludności oraz 

o stanie klęski żywiołowej  

Projekt ustawy 

z dnia 31 sierpnia 2022r. 

o ochronie ludności oraz 

o stanie klęski żywiołowej  



PODSTAWY PRAWNE

PROJEKT 
ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej z dnia 8 listopada 2022r. 

Art. 2. 1. Ochrona ludności stanowi system zintegrowanej działalności
organów i zasobów ochrony ludności w czasie pokoju, stanów

nadzwyczajnych i na czas wojny, mający na celu zapewnienie

bezpieczeństwa ludności oraz mienia i infrastruktury w sytuacji

wystąpienia zagrożenia naturalnego lub wywołanego działalnością

człowieka, przez zapewnienie środków ochrony życia i zdrowia ludzi,

mienia, infrastruktury, dziedzictwa kulturowego oraz środowiska.



PODSTAWY PRAWNE 

PROJEKT 

ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej z dnia 8 listopada 2022r. 

Art. 1. Ustawa określa:

1. Organy właściwe w sprawach ochrony ludności oraz ich zadania i zasady działania;

2. Zasady i tryb realizacji zadań ochrony ludności w sytuacjach zagrożeń /podnoszenie gotowości 

podmiotów ochrony ludności/;

3. Zasady działania organów administracji publicznej oraz zakres ograniczeń praw

i wolności obywatelskich w czasie stanu klęski żywiołowej;

4. Zasady funkcjonowania krajowego systemu ratowniczego-gaśniczego;

5. Zasady rozpoznawania zagrożeń oraz ostrzegania, alarmowania i powiadamiania ludności;

6. Szczególne rozwiązania w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej;

7. Formy pomocy osobom fizycznym poszkodowanym wskutek wystąpienia klęski żywiołowej;

8. Zasady wykonywania zadań obrony cywilnej /FOC….;

9. Zasady finansowania i zabezpieczenia logistycznego realizacji zadań ochrony ludności;

10. Zasady określania infrastruktury krytycznej oraz obowiązki jej operatorów;

11. Zasady współpracy międzynarodowej……………….



PODSTAWY PRAWNE
PROJEKT 

ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej z dnia 8 listopada 2022r. 

Ustawa określa:

1. Organy właściwe w sprawach ochrony ludności oraz ich zadania 

i zasady działania;
❖ Prezes Rady Ministrów,
❖Ministrowie kierujący działami administracji rządowej,
❖Wojewoda,
❖ Starosta,
❖Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

2. Tworzą:
❖ Punkty kontaktowe  /tylko w gminach, miastach - nadzór Wójt, Burmistrz/,

❖ Centra Zarządzania Kryzysowego/Urzędy  lub PSP- nadzór Starosta, Prezydent na PP/,



PODSTAWY PRAWNE

PROJEKT 

ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej z dnia 8 listopada 2022r. - 116 stron
- 107  wcześniej z 31 sierpnia 2022r./

Ustawa określa:

1. Podnoszenie gotowości podmiotów ochrony ludności:  -

❖ Stan pogotowia - nie dłużej niż 30 dni- wprowadza Minister ds spraw wewnetrzych lub 

Wojewoda w drodze rozporządzenia,

❖ Stan zagrożenia - nie dłużej niż 30 dni- wprowadza Prezes Rady Ministrów w drodze 

rozporządzenia,

❖ Stan klęski żywiołowej - obszar i czas trawania stanu klęski- wprowadza Rada Minister 

w drodze rozporządzenia,

Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta, Starosta, Wojewoda i Prezes Rady Ministrów - koordynują



PODSTAWY PRAWNE

PROJEKT 

ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej z dnia 8 listopada 2022r. 

Ustawa określa:

1. Stan klęski żywiołowej: /art. 34,  42, 43, 44, 45, 46/

❖Ograniczenia wolności i praw człowieka w stanie klęski żywiołowej;
✓ Nakazy,
✓ Zakazy,
✓ Obowiązki,

❖ Świadczenia osobiste i rzeczowe /art. 44-47/
/Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta, Starosta, Wojewoda /, 

❖ Przepisy karne.



PODSTAWY PRAWNE

PROJEKT 

ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej z dnia 8 listopada2022r. 

Ustawa określa: 

Tworzy się;

1. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy KSRG: /K-nt PSP/było KSR

❖ Jednostki organizacyjne PSP,
❖ Inne jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do systemu,

oraz podmioty współdziałające z KSRG

2. System Wczesnego Ostrzegania RSO

3. System Wczesnego Alarmowania SWA

4. ALERT SMS i inne

5. SI OMNIBUS



PODSTAWY PRAWNE

PROJEKT 

ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej z dnia 8 listopada 2022r. 

Ustawa określa:

1. Szczegółowe rozwiązania w związku z wystąpieniem klęski 

żywiołowej,

2. Pomoc dla osób fizycznych poszkodowanych 

w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, 

/pomoc finansowa – wcześniej zasiłki/



PODSTAWY PRAWNE

PROJEKT 

ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej z dnia 8 listopada 2022r. 

Ustawa określa:

1. Obrona Cywilna - jej zadania z chwilą ogłoszenia stanu wojennego, stanu klęski 

żywiołowej i w czasie wojny realizowane w ramach ochrony ludności,

2. Komendanci FOC;

❖ Komendant  Główny PSP - na obszarze kraju,
❖ Komendant Wojewódzki PSP - na obszarze województwa,
❖ Komendant Powiatowy PSP - na obszarze powiatu,

❖ Wójt, Burmistrz lub osoba wyznaczona - na obszarze gminy

oraz podmioty włączone i współdziałające z KSRG,

2. Doraźna ochrona ludności cywilnej – schrony, miejsca ukrycia,



PODSTAWY PRAWNE

PROJEKT 

ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej z dnia 8 listopada 2022r. 

Ustawa określa:

1. W celu realizacji zadań OC - wzmocnienie jednostek PSP lub OSP -art. 100

1 strażak PSP lub 1 strażak ratownik OSP na 1000 mieszkańców powiatu lub
w miastach na PP spośród byłych funkcjonariuszy PSP oraz strażaków ratowników
OSP do 60 roku życia a kierowców ratowników do 65 roku życia,

2. Ćwiczenia z zakresu OC co 3 lata,  
/Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta, Starosta/, - Wojewoda raz na 4 lata/, 

2. Finansowanie ochrony ludności i OC z budżetu państwa, jednostek 

samorządowych i Państwowego Funduszu Ochrony Ludności,

3. Infrastruktura krytyczna,



PODSTAWY PRAWNE

PROJEKT 

ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej z dnia 8 listopada 2022r. 

Zmiana 27 ustaw

Tracą moc:
1. Dekret z 23 kwietnia  1953r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych,

2. Ustawa z 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej,

3. Ustawa z 22 listopada 2002r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia 

w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela,

4. Ustawa z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym,

5. Ustawa z 18 września 2011r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków 

powodzi.

Do ustawy ma być wydanych 50 rozporządzeń



PODSTAWY PRAWNE

PROJEKT 

ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej z dnia 8 listopada 2022r. 

Wskazania i uwagi do ustawy:

1. Podnoszenie sprawności funkcjonowania PCZK,

2. Polecenia Wojewody opłacane z budżetu państwa,

3. Doskonalenie jakości przepływu informacji ,

4. Braki w ustawie o magazynach przeciwpowodziowych,

5. Mają być pieniądze na budowę schronów,

6. Mają być pieniądze na ochronę i budowę wałów przeciwpowodziowych,

Było 420 uwag do ustawy



OCHRONA LUDNOŚCI 

W POLSCE

DZISIAJ

Jaki będzie miała kształt ostatecznie

Ustawa o ochronie ludnośći…….

Kto to wie!!!!!



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

mł. insp. w stanie spoczynku Andrzej Wystalski

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwo Powiatowe w Kłobucku


