
OBRONA CYWILNA  
W przepisach międzynarodowych tj. w protokole dodatkowym (PROTOKÓŁ I) do 

Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku określono obronę cywilną jako 
wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających na celu ochronę 
ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk 
żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak również zapewnienie 
warunków koniecznych do przetrwania. 

Prawo międzynarodowe (Protokół Dodatkowy z 1977 r. do Konwencji Genewskich  
z 1949 r. – ratyfikowane przez RP) „Ochrona ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami 
wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich 
następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania”. 

Prawo karne (Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP) „Ochrona ludności, 
zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie i udzielanie 
pomocy poszkodowanym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych 
i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków”. 

Zgodnie z art. 137 znowelizowanej ustawy z 21 list. 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony RP (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 372) obrona cywilna ma na celu: 

 ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej i zabytków, 
 ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;  
 współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu 

ich skutków. 
W okresie pokoju obrona cywilna współuczestniczy w ochronie ludności i środowiska 

naturalnego przed nagłymi i rozległymi zagrożeniami powstałymi w wyniku działania sił 
przyrody lub awarii obiektów technicznych, szczególnie przed tymi, które powodują skażenia 
toksycznymi środkami przemysłowymi, skażenia promieniotwórcze oraz zatopienia, 
huragany itp., organizuje system wczesnego ostrzegania i przygotowuje ludności do 
powszechnej samoobrony. 

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności 
publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny 
oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu 
ich skutków.  

 
Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności: 

 ostrzeganie i alarmowanie;  
 wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;  
 ewakuacja ludności; 
 przygotowanie i organizowanie schronów;  
 obsługa środków zaciemniania;  
 ratownictwo;  
 pomoc medyczna;  
 walka z pożarami;  
 odkażanie i inne podobne działania ochronne;  
 udostępnianie doraźnych pomieszczeń i uzupełnianie zaopatrzenia;  
 pomoc przy przywracaniu i utrzymywaniu porządku w obszarach dotkniętych 

zniszczeniami;  
 przywracanie funkcjonowania służb użyteczności publicznej; 
 doraźne grzebanie zmarłych;  



 udział w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania;  
 inne niezbędne czynności w tym bieżące prace planistyczne i organizacyjne.  

 

Zadania Obrony Cywilnej w czasie pokoju obejmują: 
 działalność planistyczną i prace organizacyjne; 
 działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematyki obrony cywilnej; 
 przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie. 
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 372) 

określa organy administracji odpowiedzialne za tworzenie formacji obrony cywilnej oraz 
obowiązki obywateli w tym zakresie które polegają na: 

 służbie w OC; 
 edukacji dla bezpieczeństwa; 
 szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony ludności; 
 wykonywaniu innych zadań przewidzianych w ustawie. 
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef 

Obrony Cywilnej Kraju. Powołuje go premier na wniosek ministra właściwego ds. 
wewnętrznych. Obecnie Szefem Obrony Cywilnej kraju Komendant Główny Państwowej 

Straży Pożarnej. Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, 
wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Do zakresu działania szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań 
i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne 
jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na ich terenie.  
 

Obowiązki Organizacji Społecznych w Zakresie OC: 

 organizacje społeczne realizują zadania obrony cywilnej w zakresie wynikającym ze 
statutów lub zakresów działania tych organizacji; 

 organy naczelne organizacji społecznych mogą ustalać, w porozumieniu z szefem 
obrony cywilnej kraju, zasady i zakres współdziałania tych organizacji z organami 
i formacjami obrony cywilnej.  

Obowiązki Kierowników (właścicieli) Zakładów Pracy w OC:  

 planowanie i realizacji zadań obrony cywilnej związanych z ochroną swoich zakładów 
i ich pracowników; 

 ochrona ludności i likwidacją skutków awarii w przypadku zakładów pracy 
stwarzających , zagrożenie dla ludności i środowiska; 

 realizacja zadań OC wg ustaleń właściwych terenowo szefów OC. 
 

Formacje obrony cywilnej tworzone są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. nr 93, z 1993r., poz.429, § 57) 
w gminach i zakładach pracy powyżej 50 osób, uwzględniając w szczególności: 

 skalę występujących zagrożeń; 
 rodzaj formacji i przeznaczenie; 
 stan osobowy i organizację wewnętrzną. 
Wyróżnia się formacje obrony cywilnej (FOC) ochrony ogólnej oraz formacje do 

wykonywania zadań specjalnych.  

Formacje ochrony ogólnej są przeznaczone do prowadzenia akcji ratunkowych 
w obiektach i rejonach, w których znajduje się poszkodowana załoga lub ludność. Formacje 

do wykonywania zadań specjalnych są przeznaczone do wsparcia akcji ratunkowych 



prowadzonych przez formacje ratownictwa ogólnego. Formacje te mogą również wykonywać 

zadania ratownicze samodzielnie.  

W zależności od bazy na której są tworzone, FOC występują jako:  
 formacje terenowe; 
 formacje zakładowe.  
Terenowa formacja ochrony ogólnej jest przeznaczona do prowadzenia akcji ratunkowej 

na obszarze właściwej terenowo jednostki administracyjnej.  
Zakładową formację ochrony ogólnej wykorzystuje się do prowadzenia akcji ratunkowej 

na terenie zakładu pracy, w którym została utworzona ale może być także skierowana 
w razie konieczności do akcji ratunkowych poza teren swojego działania. Decyzję w sprawie 
skierowania może podjąć odpowiednio właściwy terenowo szef obrony cywilnej lub 
kierownik zakładu pracy tworzący formacje.  

Formacje ochrony ogólnej mogą wykonywać zadania ratownicze łącznie z innymi 
formacjami obrony cywilnej przeznaczonymi do zadań specjalnych. Każda formacja obrony 
cywilnej ochrony ogólnej i do zadań specjalnych może być użyta do zwalczania klęsk 
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków. Decyzję o udziale formacji 
obrony cywilnej w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich 
skutków podejmuje właściwy terenowo szef obrony cywilnej na wniosek organu 
prowadzącego akcję ratunkową. 

Formacje obrony cywilnej, ze względu na stopień gotowości do działania występują jako: 
 formacje o wyższym stopniu gotowości; 
 formacje o podstawowym stopniu gotowości. 
Formacje o wyższym stanie gotowości są zobowiązane do utrzymania nie mniej niż 50% 

stanów osobowych w gotowości do działania, w przeciągu 4-6 godzin od otrzymania sygnału. 
Pełną gotowość do działania formacje te osiągają przez rozwinięcie w rejonie formowania 
z zapewnieniem minimum 90% ukompletowania, w czasie 12-16 godzin. Przez pełną 
gotowość do działania osiąganą przez formację obrony cywilnej należy rozumieć:  

 rozwinięcie w rejonach formowania; 
 wydanie sprzętu i wyposażenia członkom formacji; 
 osiągnięcie gotowości do wykonania określonych zadań. 
Formacje, zaliczane do sił o podstawowym stopniu gotowości, mają wydłużony czasokres 

osiągania pełnej gotowości do działania, i tak: 
 dla zakładowych formacji w stałej gotowości obronnej, w godzinach pracy od 8 do 12 

godzin, po godzinach pracy od 12 do 24 godzin, natomiast w podwyższonej 
gotowości obronnej , w godzinach pracy od 4 do 6 godzin, po godzinach pracy od 8 
do 16 godzin;  

 dla terenowych formacji w stałej gotowości obronnej od 12 do 24 godzin, natomiast 
w podwyższonej gotowości obronnej od 8 do 12 godzin.  

Obowiązkowi służby w obronie cywilnej podlegają:  
 żołnierze rezerwy nieprzewidziani do służby wojskowej albo do służby w jednostkach 

zmilitaryzowanych; 
 mężczyźni niepodlegający obowiązkowi służby wojskowej, do końca roku 

kalendarzowego, w którym kończą sześćdziesiąt lat życia; 
 kobiety począwszy od 1 stycznia roku, w którym kończą osiemnaście lat życia, do 

końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia. 
Osoby przeznaczone do służby w obronie cywilnej obowiązane są zgłaszać się do służby 

w terminie i miejscu określonym w karcie przydziału do służby w formacjach obrony cywilnej 



albo w wezwaniu komendanta oddziału. Osoby odbywające służbę w obronie cywilnej są 
zobowiązane do wykonywania poleceń przełożonych w sprawach związanych z pełnieniem 
tej służby i wykonywaniem zadań obrony cywilnej. Osoby odbywające służbę w obronie 
cywilnej są szkolone w zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zadań obrony 
cywilnej. Obowiązkowi służby w obronie cywilnej nie podlegają: 

 osoby uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym 
lub za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub zaliczone do 
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności; 

 kobiety w ciąży i w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu; 
 osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu; 
 sprawujące opiekę:  

o nad dziećmi od lat ośmiu do szesnastu;  
o osobami obłożnie chorymi;  
o osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w 

gospodarstwie rolnym;  
o osobami wobec których orzeczono całkowitą niezdolne do pracy oraz 

samodzielnej egzystencji;  
o osobami, zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoby 

te wspólnie z  nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym 
osobom. 

Przy powoływaniu, organizowaniu oraz reorganizowaniu formacji obrony cywilnej przez 
Szefa OC lub pracodawcę należy uwzględnić następujące zagadnienia: 

 skalę występujących zagrożeń na administrowanym terenie; 
  zakłady produkujące lub przechowujące toksyczne środki przemysłowe (TŚP), 

względnie materiały niebezpieczne (MN); 
  zakłady kontynuujące pracę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; 
  zakłady ważne dla bezpieczeństwa i obronności kraju. 
W Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu powołano formacje: 
 drużynę ratownictwa ogólnego;  
 dwie drużyny porządkowo-ochronne; 
 sekcję łączności i alarmowania.  

 

Drużyna ratownictwa ogólnego (drro) jest przeznaczona do prowadzenia akcji 
ratunkowych na terenie uczelni lub w innych rejonach w których znajduje się poszkodowana 
ludność. 

W razie konieczności uczelniana drro może być skierowana do akcji ratunkowych poza 
teren swego działania, a decyzje w tej sprawie może podjąć Rektor lub właściwy szef obrony 
cywilnej. Drużyna ratownictwa ogólnego może wykonywać zadania łącznie z innymi 
drużynami FOC. Na wniosek organu prowadzącego akcję ratunkową, właściwy szef obrony 
cywilnej (miasta, województwa) może zdecydować o udziale uczelnianej drro do zwalczania 
klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Do podstawowych 
zadań drro należy: 

 prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów, w których mają być prowadzone prace 
ratunkowe; 

 wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie (wyprowadzanie) poszkodowanych ze 
zniszczonych (uszkodzonych) budynków, budowli, miejsc pożarów, zatopień itp.; 



 zapewnienie we współdziałaniu z formacjami do zadań specjalnych – 
poszkodowanym przebywającym w zagruzowanych budowlach ochronnych dopływu 
powietrza oraz wody, żywności, leków i środków opatrunkowych; 

 organizowanie punktów zbiórki poszkodowanych; 
 udzielenie doraźnej pomocy przed przedlekarskiej poszkodowanym; 
 stwarzanie warunków do prowadzenia prac ratunkowych ze sprzętem technicznym; 

wykonywanie prostych prac zabezpieczających uszkodzone budynki oraz urządzenia 
techniczne i komunalne, które zagrażają życiu ludzi albo uniemożliwiają lub 
utrudniają wykonywanie prac ratunkowych; 

 oznakowanie i zabezpieczenie wykrytych min, niewybuchów; 
 wykonywanie innych prac - w zależności od sytuacji w rejonie prowadzenia akcji 

ratunkowej. 
 

Drużyna porządkowo–ochronna (drpo) przeznaczona jest do zapewnienia porządku 
podczas prowadzenia ewakuacji ludności, akcji ratunkowych, a także podczas zwalczania 
klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków. Do podstawowych 
zadań drpo należy w szczególności: 

 utrzymanie ładu i porządku podczas prowadzenia ewakuacji ludności oraz w czasie 
prowadzenia akcji ratunkowych; 

 ochrona obiektów gospodarczych, użyteczności publicznej itd.; 
 ochrona mienia znajdującego się w pomieszczeniach opuszczonych w związku 

z ewakuacją pracowników; 
 przeciwdziałanie panice i niekontrolowanemu ruchowi pracowników uczelni 

i ludności; 
 wykonywanie innych przedsięwzięć porządkowo - ochronnych wynikających z sytuacji 

i decyzji przełożonego. 
Pododdziały porządkowo-ochronne są zobowiązane do informowania organów resortu 

spraw wewnętrznych o występowaniu różnego rodzaju zjawisk mających wpływ na stan 
utrzymania ładu i porządku publicznego a w szczególności o: 

 pojawieniu się i działaniu grup dywersyjnych; 
 pojawieniu się grup przestępczych dokonujących napadów rabunkowych i grabieży 

mienia; 
 kolportowaniu wrogich materiałów propagandowych przez przeciwnika. 

 

Sekcja łączności i alarmowania (słia). 

 Do podstawowych zadań słia należy w szczególności: 
 przyjmowanie sygnałów ostrzegawczych przed zagrożeniami i odnotowywanie ich 

w dzienniku działania; 
 informowanie Rektora o nadejściu sygnału; 
 przyjmowanie decyzji Rektora związanej z otrzymaniem sygnału i zanotowanie jej 

treści; 
 przekazanie decyzji do wiadomości zainteresowanych, zgodnie z poleceniem Rektora 

lub wykonanie nakazanej czynności (ogłoszenie alarmu). 
Na czele każdej formacji w uczelni stoi Komendant, który odpowiada za całokształt spraw 

związanych z gotowością formacji do wykonywania zadań obrony cywilnej, a w szczególności 
za organizację, przygotowanie, wyszkolenie i wyposażenie formacji. Wszystkie formacje 
w uczelni podlegają komendantowi FOC. Działalność uczelnianych formacji jest 



koordynowana i nadzorowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we 
Wrocławiu. Szkolenie i doskonalenie składu osobowego formacji odbywa się na podstawie 
planów rocznych i wieloletnich które zatwierdzane są przez Rektora a uzgadniane 
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 
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