Dziennik Ustaw
Warszawa, dnia 10 marzec 2003 r. Nr 41, Poz. 347

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 luty 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom
klęski żywiołowej lub ich usuwaniu

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz. U. Nr 62, poz. 558 i Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje działań ratowniczych lub prewencyjnych, wykonywanych w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, w których mogą brać
udział pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane
dalej "oddziałami Sił Zbrojnych";
2) sposób koordynowania i dowodzenia oddziałami Sił Zbrojnych, biorącymi udział
w działaniach, o których mowa w pkt 1;
3) sposób zabezpieczenia logistycznego oddziałów Sił Zbrojnych, biorących udział
w działaniach, o których mowa w pkt 1.
§ 2. 1. Do działań ratowniczych lub prewencyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1, należą:
1) współudział w monitorowaniu zagrożeń;
2) wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na
obszarze występowania zagrożeń;
3) wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych;
4) ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia;
5) wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego
przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach;
6) współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania
zagrożeń;
7) izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji
ratowniczej;

8) wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy
zagrożonych dobrach kultury;
9) prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego
lub materiałów wybuchowych będących w zasobach Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
10) usuwanie
materiałów
niebezpiecznych
i
ich
unieszkodliwianie,
z wykorzystaniem sił i środków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
11) likwidowanie skażeń i zakażeń biologicznych;
12) wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury
technicznej;
13) współudział w zapewnianiu przejezdności szlaków komunikacyjnych;
14) udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarno-higienicznych
i przeciwepidemicznych.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, powierza się do realizacji oddziałom Sił
Zbrojnych, stosownie do ich przygotowania specjalistycznego.
§ 3. 1. Udział oddziałów Sił Zbrojnych w realizacji działań ratowniczych lub
prewencyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, następuje na podstawie:
1) planu reagowania kryzysowego, opracowanego przez wojewódzki zespół
reagowania kryzysowego;
2) planu reagowania kryzysowego, opracowanego przez Rządowy Zespół
Koordynacji Kryzysowej, o ile stan klęski żywiołowej jest wprowadzony na
obszarze większym niż jedno województwo.
2. Plany, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu z Ministrem Obrony
Narodowej w zakresie:
1) warunków użycia oddziałów Sił Zbrojnych w działaniach ratowniczych lub
prewencyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1;
2) składu i wyposażenia oddziałów Sił Zbrojnych, a także zabezpieczenia
logistycznego wymaganego do realizacji powierzonych zadań;
3) przedsięwzięć realizowanych przez działające na terenie województwa jednostki
organizacyjne, których celem będzie zabezpieczenie logistyczne oddziałów Sił
Zbrojnych, w tym w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, pomocy medycznej,
zabezpieczenia materiałowo-technicznego i łączności;
4) korzystania przez oddziały Sił Zbrojnych z elementów infrastruktury technicznej
w czasie realizacji powierzonych zadań.
§ 4. Oddziały Sił Zbrojnych mogą być przekazane do dyspozycji wojewody w składzie
etatowym albo jako tworzone doraźnie zgrupowania zadaniowe.
§ 5. 1. Koordynowanie udziału oddziałów Sił Zbrojnych w działaniach ratowniczych lub
prewencyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, w zależności od obszaru występowania
zagrożeń, zapewniają odpowiednio organy, o których mowa w art. 8, art. 9 ust. 5, art. 10
ust. 5 i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
Obejmuje ono przedsięwzięcia mające na celu sprawne włączenie oddziałów Sił
Zbrojnych do realizacji zadań, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich użycia oraz
sposobu współdziałania z innymi podmiotami.
2. Zadania dla oddziałów Sił Zbrojnych organy, o których mowa w ust. 1, przekazują
wyłącznie ich dowódcom, którzy wydają podwładnym rozkazy określające sposób
wykonania tych zadań.

§ 6. Dowodzenie oddziałami Sił Zbrojnych odbywa się na zasadach określonych
w regulaminach wojskowych i według procedur obowiązujących w Siłach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

