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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin.

Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 732) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie reguluje szczegó∏owy zakres
dzia∏ania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony
cywilnej województw, powiatów i gmin oraz zasady
i tryb kierowania, a tak˝e koordynowania przez nich
przygotowaƒ i realizacji przedsi´wzi´ç obrony cywilnej.

§ 2. Do zakresu dzia∏ania Szefa Obrony Cywilnej
Kraju nale˝y:

1) inicjowanie, przygotowywanie, wydawanie i opi-
niowanie projektów aktów normatywnych doty-
czàcych obrony cywilnej,

2) uzgadnianie projektu planu obrony cywilnej paƒ-
stwa z Ministrem Obrony Narodowej oraz z innymi
w∏aÊciwymi ministrami,

3) okreÊlanie za∏o˝eƒ do planów obrony cywilnej wo-
jewództw, powiatów, gmin i przedsi´biorców,

4) opracowywanie za∏o˝eƒ programowych oraz kie-
runków kszta∏cenia i szkolenia pracowników, ra-
towników i ludnoÊci w zakresie obrony cywilnej,

5) dokonywanie oceny stanu przygotowaƒ obrony
cywilnej województw, powiatów i gmin,

6) planowanie potrzeb w zakresie Êrodków finanso-
wych i materia∏owych niezb´dnych do realizacji za-
daƒ w∏asnych w zakresie obrony cywilnej,

7) okreÊlanie za∏o˝eƒ dotyczàcych ewakuacji ludnoÊci
i mienia na wypadek masowego zagro˝enia,

8) inicjowanie dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej doty-
czàcej obrony cywilnej, a tak˝e udzia∏ w pracach
unifikacyjno-normalizacyjnych w tej dziedzinie,

9) opracowywanie, na potrzeby ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych i Prezesa Rady Ministrów,
informacji dotyczàcych obrony cywilnej,

10) organizowanie i koordynowanie çwiczeƒ w zakre-
sie obrony cywilnej,

11) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cy-
wilnej i ratowników do prowadzenia dzia∏aƒ ratow-
niczych,

12) kontrolowanie warunków odbywania zasadniczej
s∏u˝by w obronie cywilnej,

13) ustalanie normatywów w zakresie zaopatrywania
organów i formacji obrony cywilnej w sprz´t, Êrod-
ki techniczne i umundurowanie niezb´dne do wy-
konywania zadaƒ obrony cywilnej.

§ 3. Do zakresu dzia∏ania szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin, na ich obszarze dzia∏a-
nia, nale˝y:

1) dokonywanie oceny stanu przygotowaƒ obrony cy-
wilnej,

2) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cy-
wilnej,

3) opracowywanie i uzgadnianie planów dzia∏ania,

4) organizowanie i koordynowanie szkoleƒ oraz çwi-
czeƒ obrony cywilnej,

5) organizowanie szkolenia ludnoÊci w zakresie obro-
ny cywilnej,

6) przygotowanie i zapewnienie dzia∏ania systemu
wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesne-
go ostrzegania o zagro˝eniach,

7) tworzenie i przygotowywanie do dzia∏aƒ jednostek
organizacyjnych obrony cywilnej,

8) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji lud-
noÊci na wypadek powstania masowego zagro˝e-
nia dla ˝ycia i zdrowia na znacznym obszarze,

9) planowanie i zapewnienie Êrodków transportowych,
warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej,
medycznej i spo∏ecznej dla ewakuowanej ludnoÊci,

10) planowanie i zapewnienie ochrony p∏odów rolnych
i zwierzàt gospodarskich oraz produktów ˝ywno-
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Êciowych i pasz, a tak˝e uj´ç i urzàdzeƒ wodnych
na wypadek zagro˝enia zniszczeniem,

11) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji
dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagro˝e-
nia zniszczeniem,

12) wyznaczanie zak∏adów opieki zdrowotnej zobowià-
zanych do udzielania pomocy medycznej poszko-
dowanym w wyniku masowego zagro˝enia ˝ycia
i zdrowia ludnoÊci oraz nadzorowanie przygotowa-
nia tych zak∏adów do niesienia tej pomocy,

13) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludnoÊci i wy-
znaczonych zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego
oraz wody dla urzàdzeƒ specjalnych do likwidacji
ska˝eƒ i do celów przeciwpo˝arowych,

14) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej
w sprz´t, Êrodki techniczne i umundurowanie nie-
zb´dne do wykonywania zadaƒ obrony cywilnej,
a tak˝e zapewnienie odpowiednich warunków
przechowywania, konserwacji, eksploatacji, re-
montu i wymiany tego sprz´tu, Êrodków technicz-
nych oraz umundurowania,

15) integrowanie si∏ obrony cywilnej oraz innych s∏u˝b,
w tym sanitarno-epidemiologicznych, i spo∏ecz-
nych organizacji ratowniczych do prowadzenia ak-
cji ratunkowych oraz likwidacji skutków kl´sk ˝y-
wio∏owych i zagro˝eƒ Êrodowiska,

16) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego
dotyczàcych obrony cywilnej i majàcych wp∏yw na
realizacj´ zadaƒ obrony cywilnej,

17) inicjowanie dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej
i standaryzacyjnej dotyczàcej obrony cywilnej,

18) wspó∏praca z terenowymi organami administracji
wojskowej,

19) zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej
s∏u˝by w obronie cywilnej,

20) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia for-
macji obrony cywilnej, w których jest odbywana
zasadnicza s∏u˝ba w obronie cywilnej,

21) opracowywanie informacji dotyczàcych realizowa-
nych zadaƒ,

22) wspó∏praca z pe∏nomocnikami wojewodów do
spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi or-
ganami administracji wojskowej w zakresie doty-
czàcym realizowanych zadaƒ,

23) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cy-
wilnej i ratowników do prowadzenia dzia∏aƒ ratow-
niczych,

24) ustalanie wykazu instytucji paƒstwowych, przed-
si´biorców i innych jednostek organizacyjnych
oraz spo∏ecznych organizacji ratowniczych funk-
cjonujàcych na ich terenie, przewidzianych do pro-
wadzenia przygotowaƒ i realizacji przedsi´wzi´ç
w zakresie obrony cywilnej,

25) organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowni-
ków odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ w obronie
cywilnej,

26) przygotowanie i zapewnienie niezb´dnych si∏ do
doraênej pomocy w grzebaniu zmar∏ych.

§ 4. Szefowie obrony cywilnej ustalajà zadania
i kontrolujà ich realizacj´ oraz koordynujà i kierujà
dzia∏alnoÊcià w zakresie przygotowania i realizacji
przedsi´wzi´ç obrony cywilnej:

1) Szef Obrony Cywilnej Kraju — szefów obrony cy-
wilnej województw,

2) szef obrony cywilnej województwa — szefów obro-
ny cywilnej powiatów,

3) szef obrony cywilnej powiatu — szefów obrony cy-
wilnej gmin,

4) szef obrony cywilnej gminy — szefów obrony cy-
wilnej w instytucjach, u przedsi´biorców, w spo-
∏ecznych organizacjach ratowniczych i w innych
jednostkach organizacyjnych dzia∏ajàcych na ob-
szarze gminy.

§ 5. 1. Szefowie obrony cywilnej województw, po-
wiatów, gmin oraz instytucje, przedsi´biorcy i inne jed-
nostki organizacyjne i spo∏eczne organizacje ratowni-
cze opracowujà wieloletnie i roczne plany dzia∏ania
w zakresie obrony cywilnej,  które podlegajà uzgodnie-
niu z w∏aÊciwymi dla swojego terenu dzia∏ania organa-
mi obrony cywilnej.

2. Plany dzia∏ania, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajà zadania, o których mowa w § 4.

§ 6. Informacje o realizacji zadaƒ obrony cywilnej
sk∏adajà:

1) Szef Obrony Cywilnej Kraju — na ˝àdanie ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub Prezesa
Rady Ministrów,

2) szef obrony cywilnej województwa — na wystàpie-
nie Szefa Obrony Cywilnej Kraju,

3) szef obrony cywilnej powiatu — na wystàpienie
szefa obrony cywilnej województwa,

4) szef obrony cywilnej gminy — na wystàpienie sze-
fa obrony cywilnej powiatu,

5) przedsi´biorcy, kierownicy instytucji i innych jed-
nostek organizacyjnych i spo∏ecznych organizacji
ratowniczych, dzia∏ajàcych na obszarze gminy, któ-
re prowadzà przygotowania i realizujà przedsi´-
wzi´cia w zakresie obrony cywilnej — na wystàpie-
nie szefa obrony cywilnej gminy.

§ 7. Szef Obrony Cywilnej Kraju oraz szefowie obro-
ny cywilnej województw, powiatów i gmin, koordynujàc
przygotowania i realizacj´ przedsi´wzi´ç obrony cywil-
nej, uwzgl´dniajà równie˝ dzia∏alnoÊç w zakresie obro-
ny cywilnej przedsi´biorstw, dla których Minister Obro-
ny Narodowej jest organem za∏o˝ycielskim, oraz jedno-
stek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Spraw We-
wn´trznych i Administracji lub przez niego nadzorowa-
nych, w szczególnoÊci w zakresie systemu wykrywania
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
ewakuacji ludnoÊci oraz si∏ i Êrodków wydzielanych do
prowadzenia akcji ratunkowych.
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§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 28 wrzeÊnia 1993 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów
obrony cywilnej województw i gmin oraz zasad i trybu
kierowania, a tak˝e koordynowania przez nich przygo-
towaƒ i realizacji przedsi´wzi´ç obrony cywilnej (Dz. U.
Nr 91, poz. 420).

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


