
STANY GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA 

Gotowość obronna państwa to stan przygotowania elementów systemu obronnego 
państwa do utrzymania bezpieczeństwa narodowego oraz skutecznego działania 
w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym możliwość przeciwstawienia się wszelkim zagrożeniom 
kryzysowym i wojennym. Obecnie obowiązujące przepisy prawne, związane z osiąganiem 
gotowości obronnej państwa, ustalają trzy podstawowe stany gotowości obronnej państwa: 

 stan stałej gotowości obronnej państwa; 

 stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu; 

 stan gotowości obronnej państwa czasu wojny. 
 

Stan stałej gotowości obronnej państwa utrzymuje się w czasie pokoju, gdy nie stwierdza 
się istotnych zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Stan ten cechuje naturalna 
działalność codzienna w gospodarce narodowej na rzecz normalnego funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki. Stała gotowość obronna państwa. Głównymi zadaniami w stałej 
gotowości obronnej jest: 

 realizacja zadań planistycznych, organizacyjnych, szkoleniowych i kontrolnych; 

 szkolenie i utrzymanie sił zbrojnych w stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej do ich 
powiększenia na okres wojny; 

 utrzymanie pozostałych sił tworzących system obronny państwa w gotowości do 
rozwinięcia na wypadek kryzysu lub wojny; 

 monitorowanie zagrożeń państwa; 

 przygotowanie infrastruktury kraju dla potrzeb obronnych; 

 tworzenie i utrzymanie rezerw państwowych; 

 przygotowanie planów ewakuacji i rozmieszczenia ludności z miejsc zagrożonych; 

 szkolenia i zgrywania elementów systemu obronności: 
Obrona cywilna realizuje przedsięwzięcia o charakterze: 

 przygotowawczym; 

 planistycznym; 

 organizacyjnym; 

 szkoleniowym; 

 upowszechniającym i zaopatrzeniowym:  
o mającym na celu ochronę ludności; 
o zakładów pracy; 
o urządzeń użyteczności publicznej; 
o dóbr kultury; 
o żywności; 
o wody i innych dóbr niezbędnych do przetrwania. 

Obrona cywilna może współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń 
środowiska oraz usuwaniu ich skutków. 
 

Stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu wprowadza się w razie zaistnienia 
bezpośredniego zagrożenia kryzysowego lub wojennego albo gdy wynika to ze zobowiązań 
sojuszniczych. W stanie tym oprócz przedsięwzięć jakie są podejmowane w stanie stałej 
gotowości obronnej państwa prowadzi się: 



 działania dyplomatyczne mające na celu rozładowanie napięcia i zabezpieczenia 
interesów państwa; 

 zwiększenia aktywności społeczeństwa na rzecz obrony państwa; 

 osiągnięcie przez część lub całe siły zbrojne wyższych stanów gotowości bojowej 
i zabezpieczenie ich potrzeb w zakresie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia; 

 przygotowanie stanowisk kierowania organów władzy administracji państwowej 
i samorządowej; 

 częściowe rozwinięcie sił oraz realizowanie określonych zamierzeń związanych 
z militaryzacją i obroną cywilną oraz podwyższanie gotowości jednostek podległych 
resortowi spraw wewnętrznych.  

Wyróżnia się cztery stopnie gotowości kryzysowej:  

 pierwszy stopień – gdy zagrożenie jest małe lub nie do końca wiarygodne, lecz może 
dotyczyć ważnych elementów systemu obronnego państwa; 

 drugi stopień – zagrożenie jest wiarygodne i będzie wpływać na bezpieczeństwo 
państwa; 

 trzeci stopień – wprowadzany gdy zostają potwierdzone informacje 
o prawdopodobieństwu rozwoju zagrożenia;  

 czwarty stopień- kryzys przechodzi w fazę mogącą wywołać konflikt i wymusza 
wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w kraju.  

 
Organy administracji publicznej (zespolonej i niezespolonej) i podległe im oraz 

nadzorowane przez ich jednostki organizacyjne, a także podmioty gospodarcze realizują 
zadania obronne podnosząc swoją gotowość. W ogniwach pozamilitarnych będą 
uruchamiane ciągłe dyżury do odbierania sygnałów w systemie ostrzegania i alarmowania 
oraz rozpoznawania skażeń. Do głównych zadań w tym stanie należą: 

 konsolidacja społeczeństwa wokół organów władzy i administracji państwowej, 

 samorządu terytorialnego oraz sił zbrojnych RP; 

 realizacja zadań zapewniających przygotowanie do przeciwdziałania zewnętrznym 
zagrożeniom bezpieczeństwa państwa; 

 usuwanie skutków wystąpienia zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa. 
Obrona cywilna realizuje zadania związane z ochroną ludności oraz gospodarki 

narodowej i przekazuje nakazane świadczenia na rzecz obronności kraju. Wykonanie 
przedsięwzięć przewidzianych dla stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu 
zapewnia możliwość szybkiego rozwinięcia jednostek przewidzianych do militaryzacji, 
rozwinięcia określonych organów OC na stanowiskach kierowania oraz zapewnia sprawne 
wykonanie przedsięwzięć związanych z rozwinięciem urządzeń specjalnych OC 
i przygotowaniem budowli ochronnych. 
 

Stan gotowości obronnej państwa czasu wojny  wprowadza się w celu odparcia  
bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, gdy z umów 
międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. W tym 
stanie gotowości następuje rozwinięcie sił zbrojnych do etatu wojennego i osiągnięcie pełnej 
gotowości bojowej, przestawienie całej gospodarki narodowej na zabezpieczenie potrzeb 
obronnych oraz wykonania Planu Mobilizacji Gospodarki. Rozwinięty zostaje w pełni system 
wykrywania i alarmowania na czas wojny oraz pełne rozwinięcie elementów systemu obrony 
cywilnej. Elementy systemu kierowania obroną państwa przechodzą na wojenny system oraz 
następuje funkcjonowanie organów władzy oraz administracji państwowej i samorządowej 



na stanowiskach kierowania. Na szczeblu państwa w zakresie zarządzania kryzysowego 
najwyższymi organami są Prezydent RP  oraz Rada Ministrów z Prezesem Rady Ministrów.  
Do głównych zadań w tym stanie należą:  

 mobilizacja społeczeństwa do obrony; 

 przeprowadzenie powszechnej mobilizacji; 

 wprowadzenie stanu wojennego; 

 pełne rozwinięcie systemu obronnego państwa do odparcia agresji militarnej; 

 uruchomienie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; 

 wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych; 

 rozwinięcie sił i realizacja przedsięwzięć w zakresie militaryzacji, obrony cywilnej oraz 
rozwinięcie systemu kierowania obroną cywilną. 

Obrona cywilna w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny realizuje 
przedsięwzięcia zapewniające możliwość pełnego rozwinięcia sił i środków OC. 
 

W sytuacjach szczególnych  zagrożeń jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są 
niewystarczające, może zostać wprowadzony stan nadzwyczajny( Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej rozdz. XI  art. 228), jako :  

 stan wojenny;  

 stan wyjątkowy; 

 stan klęski żywiołowej.   
 

Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy (Prezydent na 
wniosek Rady Ministrów), w drodze rozporządzenia, które podlega podaniu do publicznej 
wiadomości. Może być wprowadzony na całym terytorium lub tylko części na czas nie dłuższy 
niż 90 dni   i przedłużony nie dłużej niż o 60 dni ( za zgodą sejmu).  

W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być 
skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, wybory do Sejmu, 
Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej a kadencje ulegają odpowiedniemu 
przedłużeniu. 

W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami 
o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika 
zobowiązanie do wspólnej obrony przeciw agresji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może 
na wniosek Rady Ministrów wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium 
państwa” (Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1932). 

We wniosku określa się przyczyny i obszar na którym ma być wprowadzony oraz rodzaje 
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. W czasie stanu wyjątkowego organy 
władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych. 

Rozporządzenie Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego oraz inne akty prawne 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia wojewodów, rozplakatowanie 
lub inny sposób  przyjęty zwyczajowo na danym obszarze. Również redaktorzy dzienników 
oraz nadawcy programów radiowych i telewizyjnych zobowiązani są do niezwłocznego 
nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości. Stan wojenny znosi w drodze 
rozporządzenia Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów. Minister do spraw zagranicznych 
notyfikuje Sekretarza Generalnego ONZ oraz Rady Europy  wprowadzenie i zniesienie stanu 
wyjątkowego.   



W czasie stanu wojennego na terenie województwa realizacją  zadań obronnych i obroną 
cywilną kieruje wojewoda. Zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela dotyczy 
wszystkich zamieszkałych lub przebywających nawet czasowo na danym terenie i powinien 
odpowiadać charakterowi i intensywności zagrożeń. W czasie stanu wojennego można 
zawiesić prawo do:  

 strajków;  

 akcji protestacyjnych (np studentów …);  

 imprez masowych;  

 zrzeszania się zarejestrowanych partii politycznych, związków zawodowych ruchów 
obywatelskich.  

Może być wprowadzona cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu, kontrola 
zawartości przesyłek, listów, paczek korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów 
telefonicznych.  Może być wprowadzony zakaz przewozu osób, rzeczy, w tym ruchu 
lotniczego (poza wojskowym). Środki transportu mogą zostać zarekwirowane lub skierowane 
jako świadczenia rzeczowe na rzecz obronności. Może zostać wprowadzony powszechny 
obowiązek wykonywania pracy przez osoby które ukończyły 16 lat a nie przekroczyły 65. Na 
przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne może być nakładany obowiązek świadczeń jak 
dostawa żywności, produkcji określonych gatunków roślin i zwierząt, sprzętu, udostępniania 
oraz  zajęcia nieruchomości i lokali niezbędnych dla Sił Zbrojnych.  

Niedostosowanie lub nieprzestrzeganie ograniczeń podlega karze w tym do pozbawienia 
wolności ( od 3 miesięcy do  10  lat). 

W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa 
obywateli lub porządku publicznego w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi 
lub w cyberprzestrzeni, które nie mogą być usunięte poprzez użycie zwykłych środków 
konstytucyjnych Rada Ministrów może skierować do Prezydenta RP wniosek 
o wprowadzenie stanu wyjątkowego” (Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. Tekst jednolity 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1928).  

Stan wyjątkowy wprowadzany  jest w drodze rozporządzenia na okres nie dłuższy niż 90 
dni (może przedłużyć nie dłużej niż o 60 dni) w którym określa się przyczyny wprowadzenia, 
czas trwania,  obszar (na jakim wprowadza się   stan wyjątkowy oraz rodzaje ograniczeń 
wolności i praw człowieka i obywatela. Do publicznej wiadomości podaje się w drodze 
obwieszczenia właściwego wojewody. Redaktorzy dzienników oraz nadawcy programów 
radiowych i telewizyjnych zobowiązani są do niezwłocznego nieodpłatnego podania do 
publicznej wiadomości. Minister do spraw zagranicznych notyfikuje Sekretarza Generalnego 
ONZ oraz Rady Europy  wprowadzenie i zniesienie stanu wyjątkowego.  W czasie stanu 
wyjątkowego organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach 
organizacyjnych, jednak w przypadku braku skuteczności w wykonywaniu zadań Prezes Rady 
Ministrów na wniosek właściwego wojewody może zawiesić te organy i ustanowić w ich 
miejsce zarząd komisaryczny. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na 
wniosek wojewody. Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów może postanowić 
o użyciu Sił Zbrojnych do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. Żołnierze 
wtedy nabywają uprawnień jak żandarmeria wojskowa (środki przymusu bezpośredniego 
oraz użycie broni palnej). W czasie stanu wyjątkowego organy porządku i bezpieczeństwa  
publicznego mogą wkroczyć na teren Uczelni bez wezwania Rektora ( o fakcie należy 
niezwłocznie powiadomić).  

W czasie stanu wyjątkowego mogą być zawieszone prawa do: 

 organizowania i przeprowadzania zgromadzeń;  



 imprez masowych;  

 strajków pracowniczych i innych akcji protestacyjnych;  

 akcji protestacyjnych studentów;  

 zrzeszania się (ustanowienia zakazu tworzenia i rejestracji partii politycznych, 
związków zawodowych;  

 zaniechania działalności już zarejestrowanych stowarzyszeń, partii politycznych 
związków zawodowych i innych).  

Powyższe nie dotyczy zgromadzeń kościelnych i związków wyznaniowych. W czasie stanu 
wyjątkowego na podstawie decyzji wojewody na wniosek Policji, ABW, Straży Granicznej, 
Żandarmerii Wojskowej Służby Kontrwywiadu Wojskowego) może być stosowane 
odosobnienie (dotyczy osób które ukończyły 18 lat).  

Może być wprowadzony nakaz lub zakaz:  

 opuszczania miejsca, obiektów obszarów, uzyskiwania zezwoleń na zmianę miejsca 
pobytu, zgłaszania przybycia;  

 utrwalania wyglądu miejsc – obiektów;  

 cenzura prewencyjna środków przekazu, kontrola zawartości paczek, listów, 
zakłócenia sygnałów radiowych, telewizyjnych.  

Może być ograniczony dostęp do towarów konsumpcyjnych – reglamentacja, 
ograniczona swoboda działalności gospodarczej: uzgadniania ceny przez strony umowy, 
zaniechanie lub podjęcie nakazanej  działalności. Przewiduje się również  możliwość 
zawieszenia: 

 funkcjonowania szkół włącznie ze szkołami wyższymi;  

 obrotu dewizowymi i krajowymi  środkami płatniczymi; 

 transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego; 

 prawa do posiadania broni palnej; 

 łączności oraz dostępu do informacji publicznej. 
Wymienione ograniczenia wolności i praw ustalone przez Prezydenta RP  wprowadzane 

są poprzez rozporządzenia wydawane przez właściwych ministrów (w przypadku zawieszenia 
działalności szkół wyższych przez MEiN). Nie stosowanie się do wymienionych zakazów 
i nakazów podlega karze aresztu lub grzywny  w trybie przepisów o  postępowaniu sprawach 
o wykroczeniach w postępowaniu przyśpieszonym. 
 
Stan klęski żywiołowej (Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. Tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 
1897) może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii 
technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia. 

Klęska żywiołowa to katastrofa naturalna lub awaria techniczna której skutki zagrażają 
zdrowiu, życiu dużej liczbie osób lub mieniu  w wielkich rozmiarach albo środowisku na 
znacznych obszarach. 

Katastrofa naturalna zdarzenie związane z działaniem sił natury (wyładowania 
atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, 
występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, lody na 
rzekach, masowe występowanie szkodników, choroby roślin lub zwierząt, choroby zakaźne 
ludzi). 

Awarie techniczne rozumie się gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenia lub zniszczenia 
obiektu budowlanego urządzenia technicznego powodującego znaczna przerwę w jego 
użytkowaniu lub utratę jego właściwości. 



Cyberprzestrzeń to przestrzeń wymiany i przetwarzania informacji przez systemy 
teleinformatyczne wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacji z użytkownikami.  

Stan ten wprowadza Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego 
wojewody na okres 30 dni z możliwością  przedłużenia po uzyskaniu zgody sejmu.  
Działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia 
kierują organy władzy w obowiązujących strukturach i w ramach przysługujących 
kompetencji (wójt, starosta, wojewoda – jeśli stan klęski wprowadzono na obszarze więcej 
niż jednego powiatu). W czasie stanu klęski żywiołowej jeżeli użycie innych sił i środków jest 
niemożliwe  lub niewystarczające Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji 
wojewody pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych, które pozostają pod dowództwem 
stosownych przełożonych ale wykonują zadania określone przez wojewodę. Zakres 
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela:  

 zawieszenie lub nakaz  określonej działalności przedsiębiorców; 

 nakaz pracodawcom oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego 
działaniami; 

 reglamentacja zaopatrzenia; 

 zakaz podwyższania cen; 

 obowiązek poddania się badaniom, szczepieniom lub kwarantannie.   
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