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CO Z OBRONĄ CYWILNĄ PO 23 KWIETNIA 2022 ROKU? 

 

 Obrona cywilna praktycznie od 2004 roku, czyli wtrącenia się w tą dziedzinę 

Państwowej Straży Pożarnej jest likwidowana. Od 2008 roku pozorują stworzenie nowej 

ustawy, która miałaby zastąpić dotychczasowe struktury ujęte w Rozporządzeniu z 1993 roku. 

Każda z tych propozycji, niezależnie od obozu, który w danym momencie jest przy władzy, to 

stek bzdur, które nie respektują ratyfikacji Protokołów dodatkowych do Konwencji 

Genewskich (Dz. U. nr 41 poz. 175 z 19 września 1991 r.). Wszystkie dotychczasowe 

propozycje miały za zadanie przejęcie obrony cywilnej przez straż pożarną. Nikt się nie 

zastanowił, czy posiadają odpowiednie przygotowanie do realizacji tych przedsięwzięć 

opisanych w I Protokole Dodatkowym jako zadania. Jest ich aż 15. Czy wszystkie mogą 

zrealizować jednostki straży pożarnej? Od 2004 roku nikt piastujący stanowisko Szefa Obrony 

Cywilnej Kraju nie realizował Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 

cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 1 lipca 2002 r. Nr 96, poz. 850), 

a w szczególności: 

1. inicjowania, przygotowania, wydawania i opiniowania projektów aktów 

normatywnych dotyczących obrony cywilnej, 

2. opracowania założeń programowych oraz kierunków kształcenia i szkolenia 

pracowników, ratowników i ludności w zakresie obrony cywilnej, 

3. planowania potrzeb w zakresie środków finansowych i materiałowych niezbędnych do 

realizacji zadań własnych w zakresie obrony cywilnej, 

4. inicjowania działalności naukowo - badawczej dotyczącej obrony cywilnej, a także 

udziału w pracach unifikacyjno – normalizacyjnych w tej dziedzinie, 

5. kontrolowania przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia 

działań ratowniczych. 

23 kwietnia 2022 roku wchodzi w życie ustawa o obronie ojczyzny. Ustawa ta anuluje 

wszystkie zapisy dotyczące obrony cywilnej umiejscowione w ustawie o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Jak dotychczas nic nie wskazuje na to, aby  

w najbliższym czasie została uchwalona ustawa o obronie cywilnej. Kolejny jej projekt woła  

o pomstę do nieba. 14 lat minęło od powstania pierwszego projektu tej ustawy. Obecny jest 

chyba 5 projektem. I nic nowego nie powstało. Zmieniali się Szefowie OCK, a jak nie było 

postępu tak dalej nic się nie dzieje. Obecny projekt jest ponoć utajniony, ale mimo tych 

utrudnień jest jednak dostępny i można go przeanalizować. Najkrótszą opinią na jego temat to 

– próba zawłaszczenia zarówno ustawy o zarządzaniu kryzysowym, o infrastrukturze 

krytycznej i o klęskach żywiołowych oraz obrony cywilnej przez Państwową Straż Pożarną. 

Jakie są konsekwencje ustawy o obronie ojczyzny po 23 kwietnia. 

1) OD 23 KWIETNIA NIE MA W POLSCE OBRONY CYWILNEJ. 

2) Nie będzie stanowisk Szefa OC Kraju i Jego 3 zastępców, którzy powinni zwrócić 

pensje za ich piastowanie. Będą kojarzeni jako komplet do niesienia trumny z napisem 

OBRONA CYWILNA. 

3) Zostaną anulowane dotychczas obowiązujące zapisy w formie wytycznych tj: 

a. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej, 



b. w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia, 

c. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu 

ochrony ludności i obrony cywilnej, 

i rozporządzeń: 

a. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 

szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, 

b. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (nigdy nie wdrożony), 

c. 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, 

d. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby 

w obronie cywilnej, 

e. w sprawie powszechnej samoobrony ludności, 

f. w sprawie wzoru odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego ratownika 

obrony cywilnej, 

g. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich 

wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (sygnały 

alarmowe). 

4) A co z podstawą programową Edukacji dla bezpieczeństwa – tam są zagadnienia 

dotyczące OC w tym Międzynarodowe Prawo Humanitarne. 

5) Ponieważ w/w zapisy prawne stracą swą moc każdy rozsądnie myślący wojewoda, 

starosta, prezydent, burmistrz i wójt dojdzie do wniosku, że należy zlikwidować 

stanowiska i komórki realizujące zadania z zakresu obrony cywilnej. Mało tego, 

zostaną zlikwidowane wszystkie formacje zarówno terenowe jak i zakładowe  

a dotychczas opracowywana dokumentacja stanie się nieaktualna i trafi do 

archiwum. Kto będzie odpowiedzialny za formacje realizujące zabiegi sanitarne, 

weterynaryjne, odkażania odzieży, odkażania transportu, budynków i terenu. Kto 

przejmie obowiązki formacji wykrywania i alarmowania, likwidacji skażeń, formacji 

porządkowo – ochronnych, schronowych, sanitarnych, ratownictwa komunalnego, 

energetycznego, budowlanego, łączności, ochrony płodów rolnych itd.? Ponoć straż 

pożarna. Dlaczego?  

Bo mają specjalistów od ochrony obiektów, od ochrony dóbr kultury, bo naprawią 

wodociągi, kanalizację, połączą zerwane przewody energetyczne, przeprowadzą 

wszystkie zabiegi sanitarne. Za chwilę zastąpią siebie samych. 

 

I tym pesymistycznym stwierdzeniem żegnamy obronę cywilną w Polsce określoną  

w I Protokole Dodatkowym do Konwencji Genewskich ratyfikowanym w 1991 roku przez 

Prezydenta L. Wałęsę i Ministra Spraw Zagranicznych K. Skubiszewskiego. 

 


