
 

Dziennik Ustaw 
Warszawa, dnia  1 lipca  2002 r. Nr 96, Poz. 850 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY  MINISTRÓW 

z dnia 25 czerwca 2002 r.  

 

 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin 

 
 

Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002r. Nr 21, poz. 205, Nr74, 
poz. 676 i Nr 81, poz. 732) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Rozporządzenie reguluje szczegółowy zakres działania Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz  zasady i tryb 
kierowania, a także koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć 
obrony cywilnej. 

§ 2. 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. 

 
§ 3. 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 doprowadzenia  
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             

i z 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. 

 
§ 4. Szefowie obrony cywilnej ustalają zadania i kontrolują ich realizację oraz 
koordynują i kierują działalnością w zakresie przygotowania i realizacji  przedsięwzięć 
obrony cywilnej: 

1) Szef Obrony Cywilnej Kraju - szefów obrony cywilnej województw, 
2) szef obrony cywilnej województwa - szefów obrony cywilnej powiatów,  
3) szef obrony cywilnej powiatu - szefów obrony cywilnej gmin, 
4) szef obrony cywilnej gminy - szefów obrony cywilnej w instytucjach, u 

przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w  innych 
jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy. 

 
§ 5. 1.Szefowie obrony cywilnej województw, powiatów, gmin oraz instytucje, 
przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne i społeczne organizacje ratownicze  
opracowują wieloletnie i roczne plany działania w zakresie obrony cywilnej, które 
podlegają uzgodnieniu z właściwymi dla swojego terenu  działania organami obrony 
cywilnej. 
 
2. Plany działania, o których mowa w ust. 1, uwzględniają zadania, o których mowa                                      
w § 4. 
 
§ 6. Informacje o realizacji zadań obrony cywilnej składają: 
1) Szef Obrony Cywilnej Kraju - na żądanie ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych lub Prezesa Rady Ministrów, 
2) szef obrony cywilnej województwa - na wystąpienie Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
3) szef obrony cywilnej powiatu - na wystąpienie szefa obrony cywilnej województwa, 
4) szef obrony cywilnej gminy - na wystąpienie szefa obrony cywilnej powiatu, 
5) przedsiębiorcy, kierownicy instytucji i innych jednostek organizacyjnych                             

i społecznych organizacji ratowniczych, działających na obszarze gminy,  które 
prowadzą przygotowania i realizują przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej – 
na wystąpienie szefa obrony cywilnej gminy. 

 
§ 7. Szef Obrony Cywilnej Kraju oraz szefowie obrony cywilnej województw, powiatów  
i gmin, koordynując przygotowania i realizację przedsięwzięć  obrony cywilnej, 
uwzględniają również działalność w zakresie obrony cywilnej przedsiębiorstw, dla 
których Minister Obrony Narodowej jest  organem założycielskim, oraz jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez 
niego nadzorowanych,  w szczególności w zakresie systemu wykrywania i alarmowania 



oraz systemu wczesnego ostrzegania, ewakuacji ludności oraz sił i środków  
wydzielanych  do prowadzenia akcji ratunkowych. 
 
§ 8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju,  szefów obrony 
cywilnej województw i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także koordynowania 
przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć  obrony cywilnej (Dz. U. Nr 91,                
poz. 420). 
 
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 


