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Co to jest OCHRONA LUDNOŚCI 

 Ochrona ludności – szeroki termin, obejmujący 
zarówno działania administracji publicznej, jak i 
działania indywidualne, zmierzające do zapewnienia 
bezpieczeństwa życia i zdrowia osób oraz ich mienia, a 
także utrzymania sprzyjających warunków 
środowiskowych do ich przeżycia, pomocy socjalnej i 
psychologicznej poszkodowanym, osłony prawnej oraz 
ich przygotowania edukacyjnego i sprawnościowego do 
radzenia sobie w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i 
konfliktów zbrojnych oraz bezpośrednio po nich.  



Co to jest Obrona Cywilna 

  Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827 

z późn. zm.):  

 

      „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”. 

 



OBRONA CYWILNA TO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA 
CELU: 
 

1)  OCHRONĘ LUDNOŚCI PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM 
ZWIĄZANYM Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI ORAZ 
POWODOWANYMI PRZEZ KLĘSKI ŻYWIOŁOWE; 

2) TWORZENIE WARUNKÓW DO PRZETRWANIA LUDNOŚCI 
REALIZOWANY PRZEZ ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, 
SAMORZĄDOWĄ, ZAKŁADY PRACY  
I OBYWATELI.   



Zadania Obrony Cywilnej 
  „Obrona Cywilna” zgodnie z art. 61 Pierwszego protokołu dodatkowego z dnia 12 

sierpnia z 1977 r. do Konwencji genewskich oznacza „wypełnianie wszystkich lub 
niektórych zadań humanitarnych wymienionych niżej, mających na celu ochronę 
ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk 
żywiołowych, i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie 
warunków koniecznych do przetrwania”. Są to następujące zadania:  

 służba ostrzegawcza; 
 ewakuacja; 
 przygotowanie i organizowanie schronów; 
 obsługa środków zaciemnienia; 
 ratownictwo; 
 służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną; 
 walka z pożarami; 
 wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych; 
 odkażanie i inne podobne działania ochronne; 
 dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia; 
 doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach 

dotkniętych klęskami; 
 doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności 

publicznej; 
 doraźne grzebanie zmarłych; 


