
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 KONWENCJE 

 

1. Protokoły dodatkowe do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r.: dotyczący ochrony 

ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar 

niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II). Genewa. 1977.06.08. (Dz. U. z 1992 r.              

Nr 41, poz.175),  

 

2. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Protokołów dodatkowych do Konwencji 

genewskich z 12 sierpnia 1949 r.: dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów 

zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczącego ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych 

(Protokół II), sporządzonych w Genewie dnia  8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 176), 

 

3. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz                                 

z regulaminem wykonawczym do tej konwencji oraz protokół o ochronie dóbr kulturalnych                

w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r. ( Dz. U. Nr 46, poz. 212                   

z dnia 31.08.1957). 

 

   USTAWY 

 

 

DZIENNIK  USTAW 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1166), 
 

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 

poz. 333), 
 

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,                

poz. 595), 
 

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,                

poz. 594 z późn. zm.), 

PPRRZZEEPPIISSYY  PPRRAAWWNNEE 
 



 

 

 
 

5. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym  (Dz. U. z 2002 r. Nr 113,                  

poz. 985 z późn. zm.), 
 

6. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających              
z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka                           
i obywatela  (Dz. U. z 2002 r. Nr 233, poz. 1955), 

 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), 

 

8. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 264             

z późn. zm.), 
 

9. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym  (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r.,  poz. 757), 
 

10. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego  (Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 1635), 

  

   ROZPORZĄDZENIA 

 

 

DZIENNIK  USTAW 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych 
na rzecz obrony w czasie pokoju  (Dz. U. z 2004 r., Nr 229, poz. 2307 z późn. zm..), 

 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania 
przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby  
w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof                 
i zagrożeń środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 60, poz. 518), 

 

3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych                    

(Dz. U.  z 2004 r. Nr 212, poz. 2153), 
 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej                  
w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. z 2003 r. Nr 41, 

poz. 347), 
 
 



 

 

 
 
 

5. 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), 

 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania 
awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 20, poz. 169                     

z późn.zm.), 
 

   

 

   INNE 

 

Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 

(Dz. U.  z 1953 r. Nr 23, poz.93 z późn. zm.) 

 

 


