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Podstawowe formy organizacyjne i funkcje 
obrony cywilnej (prawo międzynarodowe) 

formułują:

Protokoły dodatkowe do Konwencji Genewskiej z dnia 12 
sierpnia 1949 r. (Dz.U. Nr 41 z 1992r. Poz.175)

 Protokół I dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych 
konfliktów zbrojnych

 Protokół II dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych 
konfliktów zbrojnych

Podpisanie i ratyfikowanie przez Polskę 19 września 1991 r. 
norm prawa międzynarodowego jest tożsame ze 
zobowiązaniem do ich stosowania i przestrzegania w kraju -
sygnatariuszu.



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.

W świetle unormowań prawa międzynarodowego obrona 
cywilna oznacza wypełnianie zadań humanitarnych, 
mających na celu ochronę ludności cywilnej przed 
niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych 
lub klęsk żywiołowych, przezwyciężanie ich 
bezpośrednich następstw oraz zapewnienie warunków 
koniecznych do przetrwania.



Dokładnie, takie same będą formy sposoby działania 
podczas ratowania ludzi i mienia w czasie wojny, tylko 
znacznie zwielokrotni się skala potrzeb ochronno-
ratowniczych spowodowana bezpośrednimi skutkami 
stosowania środków walki. Stąd też przyjęto zasadę, 
że podobne zadania będą realizowały w każdych 
warunkach te same organy i siły.

Zadania przypisane obronie cywilnej realizowane w 
warunkach konfliktu zbrojnego nie różnią się od 
przedsięwzięć ochronnych i ratowniczych 
podejmowanych w czasie pokoju w razie wystąpienia 
klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska. 



W PLANOWANIU CYWILNYM UWZGLĘDNIA SIĘ RÓWNIEŻ POTRZEBY SIŁ
ZBROJNYCH W ZAKRESIE MISJI POKOJOWYCH I WYKONYWANIA 

ZOBOWIĄZAŃ SOJUSZNICZYCH WYNIKAJACYCH Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, 
W TYM W RAMACH OBOWIĄZKU PAŃSTWA GOSPODARZA (HNS)
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ZADANIA OBRONY CYWILNEJ

Lp. PRAWO 
MIEDZYNARODOWE PRAWO KRAJOWE UWAGI

1 Służba ostrzegawcza
Wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i 

alarmowanie ludności  w tym 
przygotowanie systemu SWA i SWO

2 Ewakuacja Organizowanie ewakuacji ludności

3 Przygotowanie i 
organizowanie schronów brak regulacji prawnych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania 

Szefa OC Kraju, szefów OC 
województw, powiatów i gmin. 

4 Obsługa środków 
zaciemnienia brak regulacji prawnych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania 

Szefa OC Kraju, szefów OC 
województw, powiatów i gmin.

5 Ratownictwo 
Integrowanie sił OC oraz innych służb, 

społecznych organizacji ratowniczych do 
prowadzenia akcji ratunkowych 

6
Służby medyczne, w tym 

pierwsza pomoc oraz opieka 
religijna

Wyznaczanie zakładów opieki 
zdrowotnej do udzielenia pomocy 

medycznej poszkodowanym w wyniku 
masowego zagrożenia życia i zdrowia 

ludności

7 Walka z pożarami Zabezpieczenie wody do celów przeciw 
pożarowych 

8 Wykrywanie i oznaczanie stref 
niebezpiecznych

Zadanie to połączono 
z zadaniem 1



Lp. PRAWO MIEDZYNARODOWE PRAWO KRAJOWE Uwagi

9 Odkażanie i inne podobne 
działania ochronne

Przygotowywanie oraz prowadzenie 
likwidacji skażeń i zakażeń

10 Dostarczanie doraźnych 
pomieszczeń i zaopatrzenia

Organizowanie doraźnych miejsc 
przebywania (bytowania) i zaopatrzenia dla 

poszkodowanej ludności

11

Doraźna pomoc dla 
przywrócenia i utrzymania 

porządku w strefach 
dotkniętych klęskami

brak regulacji prawnych 

12
Doraźne przywrócenie 

działania niezbędnych służb 
użyteczności publicznej

Zapewnienie dostaw wody pitnej dla 
ludności i wyznaczonych zakładów 

przemysłu spożywczego oraz wody do 
urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i 

celów p-poż

13 Doraźne grzebanie zmarłych Przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił
do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych 

14
Pomoc w ratowaniu dóbr 

niezbędnych 
dla przetrwania

Zapewnienie ochrony płodów rolnych i 
zwierząt gospodarskich oraz produktów 

żywnościowych i pasz a także ujęć i urządzeń
wodnych na wypadek zagrożenia 

zniszczeniem

15 Planowanie zapewnienie ochrony oraz 
ewakuacji dóbr kultury

16

Dodatkowe rodzaje 
działalności niezbędne dla 

wypełnienia w/w zadań w tym 
planowanie

i prace organizacyjne

Działalność planistyczno-organizacyjna, 
szkoleniowa i upowszechniająca w zakresie 

OC.
Przygotowanie ludności do udziału w 

powszechnej samoobronie



Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U.2019.1398 j.t.)

Art. 17 ust. 6 i 7 i art. 137 ustawy stanowi, że wojewoda jest 
terenowym organem obrony cywilnej. Jako szef obrony cywilnej 
koordynuje przygotowania i realizację przedsięwzięć obrony 
cywilnej. W czasie pokoju organizuje współdziałanie formacji 
obrony cywilnej w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń
środowiska oraz usuwania ich skutków, w czasie wojny ma na celu 
ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności 
publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy 
poszkodowanym.



 Art.3 Jeżeli środki, którymi dysponują organy samorządu 
terytorialnego albo wojewoda są niewystarczające wójt, 
starosta, wojewoda mogą wprowadzić obowiązek świadczeń
rzeczowych na cele akcji społecznych. 

 Sposób wykonania obowiązku świadczeń reguluje 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953r. w 
sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu 
zwalczania klęsk żywiołowych.

Ustawa z dnia 21 lipca 1967r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej



W Polskim ustawodawstwie cele i zadania obrony cywilnej 
w szczególności określa ustawa z dnia 21 listopada 
1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony RP

akty wykonawcze do niej wydane w drodze  rozporządzeń RM oraz 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - między innymi

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 
r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz.U. z 2002r Nr 169 poz.1391).

I inne…

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Szefa OC Kraju, szefów OC województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 
2002r Nr 96 poz.850)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie 
powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. z 1993r.  Nr91 poz. 421)

Rozporządzenia Rady Ministrów 5 października i 11 sierpnia z 2004 r. odpowiednio 
w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w okresie pokoju (Dz.U. Nr 229 
poz. 2307) oraz świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. Nr 203 poz.2081);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie gotowości 
obronnej państwa (Dz.U. z 2004r. Nr 219 poz. 2218)



Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 
(j.t.Dz. z 2012r. poz.264);

akty wykonawcze do niej wydane w drodze  rozporządzeń RM -
między innymi:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. W sprawie 
wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań
interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań (Dz.U. z 2004r. Nr 
98 poz. 987)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu 
radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z 
maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych  
(Dz.U. z 2004r Nr 98 poz.988)



wojewodowie, starostowie, wójtowie lub 
burmistrzowie (prezydenci miast) pełnią funkcję
terenowych organów obrony cywilnej

Terenowi szefowie OC kierują oraz koordynują
przygotowaniami i realizacją przedsięwzięć obrony 
cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców, 
inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne 
działające na ich terenie.

Szczegółowy zakres działania Szefa OC Kraju Województw 
Powiatów i Gmin określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Szefa OC Kraju, szefów OC województw, 
powiatów i gmin.

ORGANY OBRONY CYWILNEJ



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

Do zakresu działania szefów obrony cywilnej i województw, 
powiatów i gmin, na ich obszarze działania, należy:

 przygotowanie i zapewnienie działania systemu 
wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach,

 tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek 
organizacyjnych obrony cywilnej (§ 3 pkt 6 i 7)

Założenia do gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych 
procedur informowania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach 

/KG PSP – Warszawa, marzec 2004 r./



Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie.

Art. 15 pkt 4 ustawy obliguje wojewodę do zapewnienia 
współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych 
administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze 
województwa i kierowania ich działalnością w zakresie 
zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, zagrożeniom 
środowiska, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich 
skutków na zasadach określonych w ustawach.



Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o administracji rządowej w województwie

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów (…) zapewnia 
współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji 
rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa i 
kieruje ich działalnością w zakresie m.in. zapobiegania zagrożeniu 
życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, a także 

zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym 
zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach 

określonych w ustawach (art. 15 pkt 4)

Wojewoda wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności 
i bezpieczeństwa państwa, wynikające z odrębnych ustaw (art. 15 

pkt 6)

Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie 
organy administracji rządowej, a w sytuacjach nadzwyczajnych, 
obowiązujące również organy samorządu terytorialnego (art. 16)



W ZAPOBIEGANIU ZDARZENIOM CZASU KRYZYSU, CZASU WOJNY
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W CZASIE GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU; CZASU WOJNY 

organy i jednostki
organizacyjne adm.

rządowej

organy i jednostki
org. samorządu
województwa

pododdziały 
i oddziały Sił
Zbrojnych RP

inne siły i środki
wydzielone i skierowane

do dyspozycji

na obszarze
województwa

ZESPOŁU KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ WOJEWÓDZTWA

W O J E W O D A

kieruje działaniami

podporządkowane są:

przy pomocy



JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OBRONY CYWILNEJ

Formacje obrony cywilnej tworzą w drodze zarządzenia
wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie 
(prezydenci miast) uwzględniając w szczególności: skalę
występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz 
stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje mogą tworzyć
także pracodawcy.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do 
wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. 
Formacjami obrony cywilnej są oddziały, pododdziały ratownictwa 
ogólnego lub przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych. 



Pozyskiwanie informacji o zbliżaniu się lub zaistnieniu na 
danym terenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska związanego z wystąpieniem klęsk żywiołowych, 
awarii obiektów technicznych oraz działań zbrojnych.

Śledzenie zdarzeń noszących znamiona kryzysu w celu 
dostarczenia aktualnych informacji.

Powiadomienie na czas organów decyzyjnych oraz instytucji, 
organizacji i formacji, które mają obowiązek zareagowania 
na niebezpieczne zdarzenie.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności oraz informowanie o 
zalecanych sposobach postępowania i zachowania się w 
zaistniałych sytuacjach.

ZADANIA:

SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA
SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA



SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA

 Podstawa prawna:
System w województwie działa na podstawie –
Zarządzenia Nr 281/11 Wojewody Podkarpackiego – Szefa 
Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 grudnia 2011 r. w 
sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu 
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska 
na terenie województwa podkarpackiego. 

 Struktura systemu:
W skład systemu wchodzą: zespolone i nie zespolone inspekcje, 
służby i straże oraz środki masowego przekazu i zakłady pracy 
stwarzające w przypadku awarii zagrożenie dla ludzi i środowiska. 
Funkcję koordynacyjną systemu na poszczególnych poziomach 
zarządzania pełnią centra zarządzania kryzysowego, 
zorganizowane w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, 
starostwach powiatowych lub komendach powiatowych PSP oraz 
urzędach gmin. 



Słowacja – odpow. gmin

Ukraina – odpow. gmin

Słowacja:
Urząd Krajski w Preszowie

Ukraina:
Lwowska Obwodowa 
Administracja Państwowa

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ZAKŁADY PRACY
SOŁECTWA:

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KRAJOWE CENTRUM KOORDYNACJI RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
W RZESZOWIE

WOJEWÓDZKIE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STAROSTWA POWIATOWE
POWIATOWE CENTRA

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

URZĘDY GMIN

IMiGW

Słowacja - Okres

Ukraina - Rejon

PODMIOTY 
STANOWIĄCE 
ZAGROŻENIE

LUDNOŚĆ W STREFIE ZAGROŻENIA

Zespolone służby inspekcje i straże;
organy administracji niezespolonej

Zespolone służby inspekcje i straże;
organy administracji niezespolonej

RADIO
Rzeszów 

TV Oddział
Rzeszów 

LOKALNE 
ROZGŁOŚNIE 

RADIOWE OPERATORZY 
TELEWIZJI 

KABLOWYCH

GMINNE CENTRA
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ZAKŁADY PRACY
SOŁECTWA:

CAŁODOBOWY DYŻUR



SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA /SWA/

 Tryb powołania /podstawa prawna/:
Zarządzenie Nr 155/11 Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony 
Cywilnej Województwa z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przygotowania i 
zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie 
województwa podkarpackiego. Zarządzenie określa strukturę organizacyjną
i zasady funkcjonowania systemu, w szczególności: formacje na poszczególnych 
szczeblach zarządzania, zasady wymiany informacji o zagrożeniach i rozwijania 
systemu, sposoby ostrzegania i alarmowania.

 Struktura organizacyjna systemu:
W skład systemu wchodzą formacje obrony cywilnej o wyższym stopniu 
gotowości do działania. Formacje SWA są przygotowane do osiągnięcia 
gotowości do działania w czasie 4 – 6 godzin przy ukompletowaniu 50% stanów 
osobowych i w czasie 12- 16 godzin przy powołaniu 90% obsady osobowej od 
chwili wydania zarządzenia o rozwinięciu. System jest przygotowywany do 
funkcjonowania na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, ale może 
być rozwijany na podstawie zarządzeń terenowych szefów obrony cywilnej na 
poszczególnych poziomach zarządzania, w czasie wystąpienia rozległych 
nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska oraz w celu przeprowadzenia 
ćwiczeń i treningów. Bieżący monitoring skażeń prowadzą inspekcje i straże 
włączone do systemu wczesnego ostrzegania /SWO/, w szczególności: 
inspekcje – sanitarna, ochrony środowiska, nasiennictwa i ochrony roślin, 
weterynaryjna.
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wykrywanie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska emisji substancji 
niebezpiecznych w czasie pokoju oraz uderzeń bronią masowego rażenia 
i środkami zapalającymi w czasie wojny

wstępne określanie prognoz rozwoju i skutków nadzwyczajnych zagrożeń
dla potrzeb terenowych szefów obrony cywilnej

rozpoznawanie skażeń od uwolnienia substancji chemicznych, biologicznych, 
radiologicznych i nuklearnych, określanie dawek napromieniowania, 
wykrywanie innych nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska oraz 
oznaczanie stref niebezpiecznych

przekazywanie danych o skażeniach, napromieniowaniu, zakażeniach i innych 
nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska do jednostek organizacyjnych 
zbierania i przetwarzania informacji oraz alarmowania

pobieranie próbek i określanie stopnia skażenia produktów żywnościowych, 
płodów rolnych, roślinności, pasz, wody pitnej i wód powierzchniowych 
oraz gleby i powietrza

wykonywanie innych zadań przewidzianych dla poszczególnych rodzajów 
FOC wykrywania i alarmowania, tworzonych przez terenowych szefów 
obrony cywilnej oraz kierowników zakładów pracy

przekazywanie komunikatów dla ludności w rejonie rozmieszczenia jednostki 
organizacyjnej oraz powiadamianie sił ratowniczych



zbieranie i opracowywanie danych o skażeniach, napromieniowaniu, 
zakażeniach, uderzeniach bronią masowego rażenia oraz innych 
nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska, a także o warunkach 
atmosferycznych

opracowywanie odpowiednich wniosków i propozycji dla właściwych 
organów obrony cywilnej

określanie skali i skutków skażeń, napromieniowania i zakażeń, 
uderzeń bronią masowego rażenia i środkami zapalającymi oraz 
innych nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska

przekazywanie danych o skażeniach, uderzeniach bronią masowego 
rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska do 
jednostek organizacyjnych nadrzędnych i współdziałających

ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności

wykonywanie innych zadań przewidzianych dla poszczególnych jednostek 
organizacyjnych

wymiana informacji o nadzwyczajnych zagrożeniach ze służbami 
dyżurnymi sąsiednich powiatów i województw oraz ministerstw i 
urzędów centralnych, w których służby takie zostały utworzone
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zbieranie i opracowywanie danych o zagrożeniach ludzi i środowiska, 
zaistniałych na terenie województwa podkarpackiego oraz sąsiednich województw

ostrzeganie i alarmowanie ludności za pomocą scentralizowanych systemów 
alarmowych

analiza i ocena powstałej sytuacji oraz prognozowanie rejonu zagrożenia 
skażeniami bądź zakażeniami,

utrzymanie łączności i wymiana informacji z jednostkami współdziałającymi 
szczebla wojewódzkiego i podległymi w ramach SWA oraz ośrodkami 
sąsiednich województw

opracowywanie wniosków i propozycji dla szefa OC województwa w zakresie 
prowadzenia działań ratowniczych i ochronnych

przekazywanie komunikatów informacyjnych, ostrzegawczych i alarmowych 
do Polskiego Radia Rzeszów S.A. i Oddziału TVP S.A., informujących 
ludność o zaistniałych zagrożeniach i sposobach postępowania

prowadzenie nasłuchu w sieci radiowej Korpusu Obrony Powietrznej

Główne zadania:



GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. W sprawie gotowości 
obronnej państwa (Dz.U. z 2004r. Nr 219 poz. 2218)

§ 2 ust.1 stany gotowości obronnej państwa
pkt. 1. stan stałej gotowości obronnej państwa;
pkt. 2. stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu;
pkt. 3. stan gotowości obronnej państwa czasu wojny

§ 6 ust.1 wyższe stany gotowości obronnej państwa ( pkt 2 i pkt 3);
§ 7 realizację zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa 

koordynują ministrowie i wojewodowie zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 13 
stycznia 2004r. W sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach 
powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. Nr 16 poz.152);

§ 8 ust.2 pkt.3 system stałych dyżurów tworzą wojewodowie na potrzeby 
przekazania decyzji marszałkowi województwa, starostom, wójtom, burmistrzom 
i prezydentom miast oraz organom niezespolonej administracji rządowej, 
kierownikom zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, kierownikom 
podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom oraz 
innym jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym, wytypowanym 
do wykonania określonych zadań obronnych, mających swoja siedzibę na terenie 
województwa.



Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81 poz. 351)

Art. 14 ust. 3 i 4 
stanowi, że wojewoda na obszarze województwa określa 
zadania dla krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, 
koordynuje jego funkcjonowanie i kontroluje 
wykonywanie zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych 
zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kieruje tym 
systemem. Wojewoda wykonuje swoje zadania przy 
pomocy wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego.



Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
(j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 287 poz. 1687)

Rozdział 1   Art. 3 
stanowi, że Wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) lub starosta sprawujący władzę administracji ogólnej 
oraz organy gminy, powiatu i samorządu województwa 
wykonują zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego na zasadach



Ustawa z dnia 12 października 1990r. o straży 
granicznej (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 116 poz. 675)

Rozdział 1 Art. 2. Organy administracji rządowej, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz państwowe i inne jednostki organizacyjne są
obowiązane współdziałać z organami Straży Granicznej oraz zapewnić im 
niezbędne warunki do wykonywania zadań określonych w ustawie.

Rozdział 3 Art. 9. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 
przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 1 ust. 2 pkt 4 i w 
ust. 2a funkcjonariusze Straży Granicznej pełnią służbę graniczną, 
prowadzą działania graniczne, wykonują czynności operacyjno-
rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe oraz prowadzą postępowania 
przygotowawcze według przepisów Kodeksu postępowania karnego, a 
także wykonują czynności na polecenie sądu i prokuratury oraz innych 
właściwych organów państwowych w zakresie, w jakim obowiązek ten 
został określony w odrębnych przepisach.



 Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 213 poz. 1342);

 Ustawa z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. 
Nr 212, poz. 1263 ze zm.);

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U. z 
2008r. Nr 25 poz. 150);

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. Nr 162 poz.1568); 

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 1992 r. 
w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania 
wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. Nr 
47 poz.213)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


