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1. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy. 
 
1.1. Cel ustawy. 
 
Potrzeba uzupełnianie regulacji z zakresu zarządzania kryzysowego o zagadnienia ochrony 
ludności wynika przede wszystkim z doświadczeń dotychczasowego działania systemu 
mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności. Doświadczenia z sytuacji 
kryzysowych, w tym z powodzi 2010 r. pokazały, że należy wdrożyć systemowe rozwiązania 
mające na celu wykorzystanie istniejącego w państwie potencjału, zdolnego do podjęcia 
niezbędnych przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia obywatelom 
bezpieczeństwa.  
 
Niniejszy projekt dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa w obliczu współczesnych zagrożeń 
zarówno w warunkach pokojowych, jak i w przypadku działań wojennych. Podstawową 
zmianą jakościową wprowadzoną ustawą o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
będzie ciągłość odpowiedzialności za ochronę ludności w każdej sytuacji, nie zaś dopiero 
i tylko w momencie wystąpienia realnego zagrożenia. 
  
Obowiązujące prawodawstwo, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.), określa organy, które są 
odpowiedzialne za realizację wszystkich faz zarządzania kryzysowego (zapobieganie, 
przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków). Organy zarządzania kryzysowego wskazane 
na wszystkich poziomach administracji, mają określone zadania i obowiązki w sytuacji 
kryzysowej. Praktyka działania wykazała, że w stworzonym systemie brakuje jasnego 
wskazania odpowiedzialności za realizację takich zadań jak m.in.: 
− informowanie, ostrzeganie i alarmowanie ludności, 
− wymiana i analizowanie informacji pochodzących z systemów monitorowania  zagrożeń 

pomiędzy podmiotami ochrony ludności, 
− wskazywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych, 
− przygotowanie warunków do ewakuacji ludności i prowadzenie ewakuacji, 
− zapewnienie osobom poszkodowanym lub ewakuowanym pomocy społecznej, 
− stworzenie warunków i możliwości identyfikacji osób poszkodowanych, 
− zapewnienie koordynacji przyjmowania i udzielania pomocy humanitarnej dla ludności 

poszkodowanej lub ewakuowanej, 
− prowadzenie edukacji społeczeństwa z zakresu ochrony ludności, w tym kształtowanie 

świadomości zagrożeń i adekwatnych zachowań społecznych,   
− opracowywanie i wdrażanie wieloletnich programów ochrony ludności, 
− przygotowanie i szkolenie podmiotów ochrony ludności do współdziałania, w tym 

prowadzenie  ćwiczeń, 
− przygotowanie organizacyjne i rzeczowe do reagowania, 
− tworzenie rezerw zasobów służących ochronie ludności. 
 
W większości państw Unii Europejskiej i NATO funkcjonują systemy bezpieczeństwa oparte 
o nowoczesne rozwiązania organizacyjno-prawne w sferze ochrony ludności  jako sposób 
przeciwdziałania niebezpieczeństwom wynikającym głównie z rozwoju cywilizacyjnego, 
anomalii pogodowych, zagrożeń terrorystycznych i innych.  
Podczas prac nad projektem ustawy dokonano przeglądu rozwiązań stosowanych w krajach 
europejskich pod kątem możliwości wykorzystania ich w Polsce starając się dostosować 
polskie prawo do standardów stosowanych w UE. 
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Proponowane w niniejszym projekcie zadania z zakresu ochrony ludności będą realizowane 
w  sposób ciągły i obejmują przygotowanie i realizację ochrony ludności na wypadek 
szerokiego spektrum sytuacji kryzysowych i zagrożeń zarówno naturalnych, jak 
i spowodowanych przez człowieka, takich jak np.: 
− ekstremalne zjawiska pogodowe (np. powodzie, trąby powietrzne, wstrząsy sejsmiczne, 

silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, ekstremalne temperatury), 
stwarzające zagrożenie dla ludzi i mogące spowodować szkody w mieniu, środowisku lub 
potrzebę ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych osób, 

− długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej, 
− skażenia ujęć wody lub dużych partii żywności,  
− epidemie i epizootie,  
− zdarzenia o charakterze terrorystycznym, 
− sytuacje kryzysowe w rejonach przygranicznych państw sąsiednich, która mogłaby się 

przenieść na terytorium RP, spowodować zagrożenie dla ludności zamieszkałej przy 
granicy państwa lub spowodować przemieszczenie znacznej liczby osób na teren Polski. 

Zagrożenia te, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, są zawarte w mapach ryzyka  
i mapach zagrożeń opracowanych w oparciu o obowiązujące przepisy ww. ustawy. Kluczowe 
znaczenie mają tu mapy opracowane na poziomie wojewódzkim i krajowym, które wskazują 
katalog zagrożeń o charakterze ponadlokalnym, na które powinny być przygotowane 
wszystkie struktury zarządzania kryzysowego.  
 
W niniejszej koncepcji, ochronę ludności rozumie się jako zespół działań podejmowanych 
przez właściwe organy władzy publicznej, podmioty ratownicze i komponent humanitarny, 
jak i pojedynczych obywateli, które zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa całemu 
społeczeństwu. Działania te powinny  zminimalizować skutki zdarzeń zagrażających życiu 
i zdrowiu obywateli, ich mieniu  i środowisku naturalnemu.  
Obecnie pojęcie ochrony ludności nie jest zdefiniowane w przepisach, natomiast zadania 
realizowane w ramach ochrony ludności, w rozumieniu niniejszego projektu, są realizowane 
na podstawie różnych aktów prawnych i przez różne podmioty. Konieczne jest ujęcie  
w jednym akcie prawnym wszystkich zasadniczych przedsięwzięć realizowanych w tym 
obszarze tak, aby określić podmiotom zobowiązanym do ich wykonania czytelne zakresy 
działalności i odpowiedzialności. 
 
Projektowana regulacja opiera się na zasadzie pomocniczości państwa oraz koordynacji  
i wsparcia organów poszczególnych szczebli zarządzania kryzysowego w przypadku, gdy 
dane zadanie nie może być adekwatnie zrealizowane przez organy administracji danego 
poziomu.  
Konieczne jest również uporządkowanie relacji pomiędzy przedsięwzięciami ochrony 
ludności i obrony cywilnej.   
Niniejszy projekt ma na celu stworzenie odpowiednich ram prawnych dla zapewnienia 
warunków niezbędnych dla ochrony życia i zdrowia ludzi oraz podstawowych warunków 
przetrwania, współpracy i współdziałania systemów, organów, służb i innych podmiotów 
wykonujących zadania ochrony ludności, usprawnienie koordynowania przyjmowania 
i udzielania pomocy humanitarnej oraz zapewnienie odpowiednich zasobów. Ponadto kładzie 
duży nacisk na kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz promowanie odpowiednich 
zachowań w obliczu zagrożenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz zmniejszenia 
bezpośrednich skutków zagrożeń. 
 
Projektowana regulacja określi:  
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1) zasady organizacji i funkcjonowania ochrony ludności i jej zadania oraz zadania 
w zakresie powiadamiania ratunkowego; 

2) organy właściwe w zakresie ochrony ludności oraz inne podmioty realizujące zadania 
z zakresu ochrony ludności, 

3) kompetencje organów administracji publicznej, służb i innych podmiotów,  
4) nowe rozwiązania w odniesieniu do obrony cywilnej,  
5) zasady informowania, ostrzegania i alarmowania oraz prawa i obowiązki obywateli,  
6) nowe zadania w zakresie edukacji i tworzenia programów ochrony ludności, 
7) zasady finansowania zadań ochrony ludności. 

Podmioty ochrony ludności będą podlegać szczególnym zasadom funkcjonowania po 
wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, a w przypadku ogłoszenia mobilizacji zostaną 
przekształcone w obronę cywilną czasu wojny. 
Projekt nowelizacji ustawy będzie zawierał definicje, m.in.:  

1) ochrony ludności,  
2) programów ochrony ludności,  
3) zasobów,  
4) sytuacji zagrożenia,  
5) pomocy humanitarnej,  
6) zgłoszeń alarmowych, 
7) obsługi zgłoszeń alarmowych, 
8) zasobów ratowniczych, 
9) numeru alarmowego. 

wprowadzone w celu uporządkowania istniejącego stanu prawnego i faktycznego.  
W celu usprawnienia działania w przypadku zagrożenia oraz zwiększenia skuteczności 
działań przygotowawczych, projekt ustawy precyzuje kompetencje wszystkich podmiotów 
realizujących zadania ochrony ludności oraz definiuje zadania ochrony ludności  
w obliczu możliwości zaistnienia sytuacji zagrożenia oraz po jej wystąpieniu. 
Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania nie stworzą żadnych nowych, lecz uzupełnią 
zadania już funkcjonujących struktur.   
    
Przyjęto, że podstawowym dokumentem planistycznym w sferze ochrony ludności będzie 
wieloletni program ochrony ludności, który będzie tworzony na podstawie wytycznych 
i zaleceń (podobnie jak w przypadku planów zarządzania kryzysowego) wydawanych przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych i wojewodów.  
Programy mają na celu usystematyzowanie potrzeb w zakresie ochrony ludności, priorytetów, 
zadań i skutecznych sposobów ich realizacji. Projekt nowelizacji przewiduje, że programy 
tworzy się na szczeblu samorządu gminy, powiatu oraz na szczeblu województwa, 
dopuszczając nie tylko możliwość współpracy w tym zakresie na różnych szczeblach, w celu 
wykorzystania potencjału wspólnych przedsięwzięć, ale również tworzenia wspólnych 
programów.   
Dodatkowo programy ochrony ludności będą zatwierdzane1 odpowiednio: 
− gminne i powiatowe - przez właściwego miejscowo wojewodę, 
− wojewódzkie - przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

                                                 
1 Wykorzystano rozwiązanie, jakie wcześniej już zostało zastosowane w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, które odnosi się 
do zatwierdzania gminnych i powiatowych planów zarządzania kryzysowego (zob. art. 14 ust. 2 pkt 2 lit. b i art. 17 ust. 2  
pkt 2 lit. d tejże ustawy). Dodatkowo należy zaznaczyć, że Trybunał Konstytucyjny orzekając o zgodności ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym z Konstytucją RP nie zakwestionował niekonstytucyjności wyżej wskazanych przepisów -  
zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. Akt K 50/07 (Dz. U. Nr 65, poz. 553). 
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Nałożony zostanie także obowiązek uzgodnienia programów z właściwymi miejscowo 
podmiotami ochrony ludności. Programy będą także opiniowane przez właściwy miejscowo 
zespół zarządzania kryzysowego. 
Programy ochrony ludności powinny być spójne z planami zarządzania kryzysowego, których 
obowiązek sporządzenia wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.  
Nadzór nad terminowością opracowania programów ochrony ludności na poziomie 
powiatowym i gminnym będzie sprawowany wyłącznie przez właściwego miejscowo 
wojewodę. Dzięki temu, będzie on mógł realnie wpływać na podniesienie skuteczności przy 
opracowywaniu ww. dokumentów na poziomie samorządu terytorialnego. Ten mechanizm - 
obok propozycji zakwalifikowania zadania dotyczącego opracowywania programów ochrony 
ludności jako zadania zleconego samorządu terytorialnego - wzmocni rolę wojewodów  
w systemie ochrony ludności.  
Dodatkowo, w przypadku niemożności przygotowania samorządowych programów ochrony 
ludności, wojewodowie będą mogli zlecić zrealizowanie tego zadania wyznaczonym przez 
siebie podmiotom (ekspertom). 
 
Beneficjentem działań okresowych w programie będą mieszkańcy stanowiący poszczególne 
wspólnoty samorządowe i to oni, w czasie wyborów, będą oceniać czy działania 
podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa są wystarczające czy też nie. Z powyższego 
wynika obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o stanie przygotowań do 
realizacji zadań ochrony ludności. 
Zakłada się również, że w ramach załączników funkcjonalnych planu głównego wchodzącego 
w zakres wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów zarządzania kryzysowego zostaną 
zawarte dodatkowe elementy: 
− procedury podniesienia gotowości podmiotów ochrony ludności, 
− procedury przekształcenia odpowiednich podmiotów ochrony ludności w organizacje 

obrony cywilnej. 
 
Istotnym elementem działań w zakresie przygotowania do sprawnej i efektywnej realizacji 
zadań z zakresu ochrony ludności będą ćwiczenia, rozumiane jako sztabowe (aplikacyjne) lub 
polowe (praktyczne) sprawdzenie obowiązujących rozwiązań w zakresie ochrony ludności, 
polegające w szczególności na przetestowaniu, w oparciu o scenariusz nieznany uczestnikom 
ćwiczenia, istniejących procedur obiegu informacji, podejmowania decyzji, uruchamiania 
i dysponowania sił i środków służących realizacji zadań ochrony ludności, w tym procedur 
ostrzegania i alarmowania ludności, procedur ewakuacji, organizacji identyfikacji osób 
poszkodowanych. 
Proponuje się wprowadzenie obowiązku przeprowadzania w gminach i powiatach ćwiczeń  
z zakresu ochrony ludności. Dopuszczalna jest organizacja wspólnego ćwiczenia przez kilka 
gmin danego powiatu. Sprawozdanie z ćwiczeń będzie przedstawiane odpowiednio radzie 
gminy i radzie powiatu. Rada gminy i rada powiatu zatwierdzają także sprawozdanie  
z realizacji wniosków z poszczególnych ćwiczeń. Sprawozdania z ćwiczeń i sprawozdania  
z realizacji wniosków z ćwiczeń są przedkładane wojewodzie, który uwzględnia je przy 
przygotowywaniu ćwiczeń wojewódzkich. Częstotliwość ćwiczeń, ich temat i zakres oraz 
zasięg terytorialny określa wojewoda w harmonogramie ćwiczeń ochrony ludności 
przygotowanym dla obszaru całego województwa na dany rok kalendarzowy (w terminie do 
31 marca każdego roku). 
W każdym przypadku, gdy z wniosków z ćwiczeń wynika, że istnieje konieczność zmiany 
obowiązujących procedur dotyczących ochrony ludności, po dokonaniu niezbędnych zmian 
powinno zostać przeprowadzone kolejne ćwiczenie mające na celu weryfikację nowych 
procedur. 
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Wojewódzkie ćwiczenia z zakresu ochrony ludności odbywają się raz w roku 
kalendarzowym. W ćwiczenia wojewódzkie zaangażowani są starostowie i wójtowie z terenu 
danego województwa oraz siły i środki, którymi dysponują. Sprawozdanie z ćwiczeń 
wojewódzkich i sprawozdanie z realizacji wniosków z ćwiczeń będą zatwierdzane przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz przekazywane do wiadomości wójtom  
i starostom z terenu danego województwa. 
Ramowy plan ćwiczeń z zakresu ochrony ludności, zawierający diagnozę potrzeb i priorytety 
dotyczące ćwiczeń organizowanych na terenie danego województwa, stanowi element 
wojewódzkiego programu ochrony ludności.  
 
Problemem w realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa, jest ich błędnie pojmowana niezależność, doprowadzająca np. do sytuacji, 
gdy samorząd powiatowy nie może udzielić wsparcia swoim mieszkańcom, jeśli zadanie 
z tym związane jest zadaniem własnym samorządu gminnego. Ograniczenia tego nie zmienia 
nawet fakt wyczerpania możliwości działania samorządu gminnego w sytuacji szczególnie 
dotkliwych zagrożeń i ich skutków. W celu rozwiązania tego problemu, proponowana 
nowelizacja przewiduje obowiązek wspólnej realizacji zadań z zakresu ochrony ludności, 
w oparciu o zawarte porozumienia (zakres tych porozumień pozostawia się do decyzji 
samorządu terytorialnego). W konsekwencji konieczne jest usunięcie z ustawy o samorządzie 
powiatowym przepisu zakazującego realizacji przez powiat zadań będących zadaniami 
własnymi gminy w zakresie ochrony ludności. 
 
W projekcie ustawy zostaną zawarte szczegółowe przepisy dotyczące zasad informowania, 
ostrzegania i alarmowania, które regulują obowiązki wszystkich podmiotów zaangażowanych 
w powyższe działania w celu usprawnienia ich realizacji oraz zapewnienia szybkiego 
przepływu kluczowych dla bezpieczeństwa informacji w sytuacji zagrożenia. Ponadto, 
przepisy wskażą właściwe zachowania obywateli w tym zakresie, wypełniając jeden  
z podstawowych celów projektu ustawy, jakim jest zwiększenie świadomości społeczeństwa. 
Ważnym elementem  ochrony ludności w projektowanej ustawie jest dobrze przygotowany 
i poinformowany obywatel, któremu należy umożliwić zdobycie wiedzy i umiejętności na 
temat zachowania się w sytuacjach zagrożenia jego zdrowia bądź życia, a także w zakresie 
zapobiegania tego rodzaju sytuacjom, określając jego prawa i powinności. 
W ramach zwiększania świadomości społeczeństwa, projekt nowelizacji przewiduje promocję 
edukacji i szkoleń w zakresie zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacjach codziennych  
i w sytuacjach zagrożeń, wiedzy o zagrożeniach, sposobów zapobiegania zagrożeniom, zasad 
zachowania się w przypadku ich powstania oraz zasad udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym. Z drugiej strony informowanie ludności o możliwości wystąpienia zagrożeń 
staje się obowiązkiem odpowiednich organów administracji publicznej. 
 
Projekt ustawy doprecyzuje obowiązki odpowiednich podmiotów w dziedzinie zapewnienia 
schronienia dla ludności i zabezpieczenia mienia w sytuacji zagrożenia,  
w szczególności wskazując na niezbędne przedsięwzięcia w ramach odpowiedniego 
wykorzystania i adaptowania budowli oraz pozyskania środków transportu potrzebnych do 
ewakuacji. Przyjęto przy tym zasadę, że to poszczególne samorządy, w oparciu  
o analizę zagrożeń, będą decydować o metodzie ochrony ludności przed skutkami możliwych 
zagrożeń, a zatem też o ilości i rodzaju budowli ochronnych (w tym na czas „W”, przy 
przekształceniu podmiotów ochrony ludności w organizacje obrony cywilnej).  
 
Na wypadek wystąpienia szczególnych okoliczności, wymagających wprowadzenia jednego 
ze stanów nadzwyczajnych, projekt przewiduje szczególną rolę i sposób funkcjonowania 
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podmiotów ochrony ludności. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, tym 
szczególnym trybem, jest możliwość podwyższenia gotowości tychże podmiotów. Pozwoli to 
na ich skierowanie do dyspozycji organów właściwych do kierowania działaniami lub 
eliminacji zagrożenia, z powodu którego taki stan został wprowadzony.  
W przypadku ogłoszenia mobilizacji, po wprowadzeniu stanu wojennego i w czasie wojny, 
podmioty ochrony ludności będą przekształcane w organizacje obrony cywilnej. W tym celu 
projekt ustawy ureguluje zasady przekształcania podmiotów ochrony ludności w organizacje 
obrony cywilnej oraz jej funkcjonowanie w warunkach wojennych. Tym samym, projekt 
ustawy usunie niejasności w dotychczasowym działaniu obrony cywilnej i zapewni 
przystosowanie jej zadań do współczesnych zagrożeń. Jednocześnie po raz pierwszy  
w polskim ustawodawstwie pojawi się prawna ochrona znaku i nazwy „Obrona Cywilna”.  
 
Projekt ustawy ureguluje również kwestie odszkodowań przysługujących z tytułu szkody 
poniesionej w związku z wykonywaniem zadań ochrony ludności lub udziałem w ich 
wykonywaniu.  
 
Projektowana regulacja usystematyzuje również kwestie dotyczące funkcjonowania systemu 
powiadamiania ratunkowego, w tym w zakresie obsługi europejskiego numeru alarmowego 
112.  
 
W celu umożliwienia sprawnej realizacji zadań ochrony ludności przez wszystkie 
zaangażowane podmioty projekt ustawy zawiera szczegółowe przepisy dotyczące 
finansowania ochrony ludności, zwłaszcza w zakresie utrzymania gotowości i sprawności 
systemu ostrzegania i alarmowania ludności, utrzymania i odtwarzania zasobów ochrony 
ludności, wspierania działalności organizacji pozarządowych i humanitarnych, szkolenia 
podmiotów ochrony ludności, przygotowań organizacyjnych struktur urzędów administracji 
publicznej oraz przygotowania obrony cywilnej. 
 
Zaproponowane w projekcie ustawy zmiany w przepisach obowiązujących mają na celu 
usunięcie niejasności w obowiązującym porządku prawnym oraz ujednolicenie 
prawodawstwa w zakresie ochrony ludności. Proponowane zmiany zmierzają do właściwego 
umiejscowienia zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w istniejącym systemie 
bezpieczeństwa państwa. Wszystkie zmiany prowadzą do harmonizacji obowiązującego 
prawa oraz dostosowania przepisów do współczesnych zagrożeń i usprawnienia reagowania. 
 
Alternatywą dla niniejszego projektu mogłoby być uregulowanie kwestii w nim zawartych 
w odrębnej regulacji tj. ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej i wyodrębnienie spraw 
związanych w powiadamianiem ratunkowym w ustawie o Systemie powiadamiania 
ratunkowego. Rozwiązanie takie powodowałoby wyodrębnienie każdego z tych segmentów w 
odrębne regulacje co skomplikowałoby system zarządzania kryzysowego, ale jednocześnie 
mogłoby zapobiec zbędnemu rozbudowywaniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym (co może 
spowodować zmniejszenie czytelności ww. regulacji). Każde z wymienionych rozwiązan 
pociągałoby za sobą koszty analogiczne jak w przypadku zaproponowanej nowelizacji ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym. 
W ocenie MSWiA nie jest możliwe osiągnięcie opisanych wyżej celów przy zastosowaniu 
środków pozalegislacyjnych.  
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1.2. Aktualny stan prawny w dziedzinie, której dotyczy projektowana ustawa. 
 
Zagadnienia ochrony ludności regulują następujące przepisy, m.in.: 

1) ustawa o zarządzaniu kryzysowym; 
2) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.); 
3) ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r., 

Nr 65, poz.437, z późn. zm.);  
4) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591, z późn. zm.);  
5) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1592, z późn. zm.); 
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.); 
7) ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206); 
8) ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558,  

z późn. zm.); 
9) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.); 
10) ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  

i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.); 
11) ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, 

poz. 693, z późn. zm.). 
Ponadto szczegółowo problematykę tę regulują następujące rozporządzenia, m.in.: 

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej 
samoobrony ludności (Dz. U. Nr 91, poz. 421); 

2) 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. Nr 96, poz. 850); 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń 
osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307, z późn. zm.); 

4) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 
2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz.U. Nr 169, poz. 1391,  
z późn. zm.); 

5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872, z późn. zm.); 

6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów 
wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191,  
poz. 1415); 

7) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. 
w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego  
i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. Nr 130, poz. 1073); 

8) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków  
i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań 
obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu 
terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, z późn. zm.). 

Aktualnie, zadania ochrony ludności zawarte w ww. aktach prawnych realizuje wiele 
podmiotów sektora publicznego i niepublicznego, na podstawie prawa powszechnie 
obowiązującego oraz prawa wewnętrznego, stanowiącego rozwinięcie i uzupełnienie tych 
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przepisów. Przepisy nie określają jednoznacznie zadań ochrony ludności realizowanych  
w czasie pokoju, ograniczając się wyłącznie do zadań obejmujących działalność planistyczną, 
organizacyjną, szkoleniową i upowszechniającą wiedzę na temat problematyki obrony 
cywilnej. 
 
1.3. Ocena realizacji zadań ochrony ludności w oparciu o obecne rozwiązania prawne.  

 
Zachodzi konieczność stworzenia jednolitych przepisów prawnych, w jasny sposób 
określających kompetencje władz, obowiązki obywateli oraz sposoby zwiększania 
świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony ludności. Aktualne rozproszenie przepisów  
z zakresu ochrony ludności, m.in. w ww. aktach prawnych, stwarza konieczność ujęcia ich  
w jednym akcie prawnym, który stanowiłby podstawowy instrument prawny, który będą 
wykorzystywały wszystkie podmioty właściwe w zakresie ochrony ludności.  
 
1.4. Podmioty, na które będzie oddziaływać ustawa.  
  
Ustawa będzie miała wpływ na działalność wojewodów, starostów, wójtów (burmistrzów, 
prezydentów miast), organów samorządu województwa, ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych oraz innych ministrów, którzy będą organami właściwymi w sprawach 
ochrony ludności i będą wykonywać zadania określone w ustawie.  
Ustawa będzie także miała wpływ na inne podmioty realizujące zadania z dziedziny 
bezpieczeństwa powszechnego, wykonujące na co dzień zadania związane z ochroną 
ludności, a także zadania wskazane w ustawie.  
W sposób szczególny proponowana regulacja będzie oddziaływać na obywateli, poprzez 
stworzenie podstaw do budowania warunków systematycznej poprawy bezpieczeństwa. 
W zakresie spraw związanych z systemem powiadamiania ratunkowego ustawa będzie 
oddziaływała również na przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 
 
2. Propozycje rozstrzygnięć. 
 
2.2. Przepisy ogólne. 
 
2.2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 
 
Proponowane przepisy określają odpowiedzialność organów rządowych i samorządowych,  
a ponadto służb,  inspekcji i straży oraz innych podmiotów mających w zakresie swoich 
kompetencji zadania związane z ochroną ludności. Wszystkie te podmioty określone  
w założeniach do ustawy oraz w innych przepisach prawa, ustawa powinna określać jako 
podmioty ochrony ludności, a organy właściwe w sprawach ochrony ludności jako organy 
ochrony ludności.  
Ustawa powinna określać: 

1) podstawowe definicje związane z ochroną ludności; 
2) zasady organizacji i funkcjonowania ochrony ludności oraz zadania z nią związane; 
3) organy właściwe w zakresie ochrony ludności oraz inne podmioty realizujące zadania 

z zakresu ochrony ludności; 
4) prawa i obowiązki obywateli w zakresie ochrony ludności;  
5) zasady informowania, ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami oraz edukacji 

społeczeństwa;  
6)  organizację systemu powiadamianie ratunkowego, podstawowe zadania tego systemu, 

organy oraz podmioty właściwe w sprawach powiadamiania ratunkowego; 
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7) zasady przygotowywania programów ochrony ludności oraz zapewnienia schronienia  
i zabezpieczenia mienia w sytuacjach zagrożenia; 

8) funkcjonowanie ochrony ludności w czasie wojny (obrona cywilna); 
9) zasady finansowania zadań ochrony ludności; 
10) zasady współpracy i współdziałania organów, służb i innych podmiotów 

wykonujących zadania. 
 
2.2.2. Definicje. 
 

1) ochrona ludności – rozumie się przez to zintegrowaną działalność organów 
administracji publicznej i podmiotów realizujących zadania ochrony ludności, mającą 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego, ochronę życia  
i zdrowia osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochronę 
mienia, środowiska i dziedzictwa kulturowego na wypadek wystąpienia sytuacji 
zagrożenia, poprzez: 

− zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony życia i zdrowia ludzi oraz 
zapewnienie podstawowych warunków przetrwania w sytuacjach zagrożenia; 

− zapewnienie współpracy wszystkich systemów ratowniczych, monitorowania, 
ostrzegania i alarmowania, powiadamiania o zagrożeniach, a także organów, służb  
i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności; 

− merytoryczne, organizacyjne, rzeczowe i finansowe wsparcie organizacji 
pozarządowych w zakresie wykonywania zadań z zakresu ochrony ludności,  
a w szczególności społecznych organizacji ratowniczych, humanitarnych i 
wolontariatu; 

− organizowanie i koordynowanie pomocy humanitarnej; 

− zapewnienie zasobów, które mogą być wykorzystane w celu realizacji zadań 
ochrony ludności; 

− edukację społeczeństwa w zakresie kształtowania świadomości zagrożeń  
i odpowiednich zachowań na wypadek ich wystąpienia. 

Celem ochrony ludności jest także wspieranie przedsięwzięć ochrony ludności poza 
granicami kraju w ramach pomocy humanitarnej, ratowniczej, technicznej i eksperckiej, 
w trybie i na zasadach wynikających z prawa międzynarodowego i zawartych umów. 

2) program ochrony ludności – rozumie się przez to dokument określający priorytety  
w realizacji zadań ochrony ludności, sposoby realizacji tych zadań oraz niezbędne do 
tego zasoby; 

3) zasoby – rozumie się przez to siły i środki, które mogą być wykorzystywane w celu 
realizacji zadań ochrony ludności, w tym ludzi, infrastrukturę, materiały i środki 
finansowe oraz bazy danych i systemy informacyjne;  

4) sytuacja zagrożenia – rozumie się przez to zdarzenie, którego wystąpienie stwarza 
zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz mogące spowodować znaczne straty w ich mieniu, 
a także środowisku naturalnym; 

5) ćwiczenia z zakresu ochrony ludności – rozumie się przez to sztabowe lub polowe 
sprawdzenie obowiązujących rozwiązań w zakresie ochrony ludności, polegające  
w szczególności na sprawdzeniu, w oparciu o nieznaną datę i czas realizacji ćwiczeń 
oraz scenariusz nieznany uczestnikom ćwiczenia, realnych procedur obiegu informacji, 
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podejmowania decyzji, uruchamiania i dysponowania sił i środków służących realizacji 
zadań ochrony ludności, w tym procedur ostrzegania i alarmowania ludności, procedur 
ewakuacji, organizacji identyfikacji osób poszkodowanych; 

6) stopnie gotowości systemu ochrony ludności – rozumie się przez to: 

a) I stopień – brak informacji o możliwości wystąpienia zagrożenia,  

b) II stopień – zdarzenie, którego wystąpienie stwarza zagrożenie dla zdrowia  
i życia ludzi oraz mogące spowodować znaczne straty w ich mieniu, a także 
środowisku naturalnym (sytuacja zagrożenia), 

c) III stopień – sytuacja kryzysowa w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym, 

d) IV stopień – stan nadzwyczajny,  

e) V stopień – okres mobilizacji i stan wojny; 

7) pomoc humanitarna – rozumie się przez to działania z zakresu ochrony ludności,  
prowadzone przez organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, przedsiębiorców, 
jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty oraz pomoc przyjmowaną 
i udzielaną w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony ludności; 

8) numer alarmowy – rozumie się przez to numer alarmowy, o którym mowa w art. 2  
pkt 21 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171,  
poz. 1800, z późn. zm.); 

9) obsługa zgłoszeń alarmowych – rozumie się przez to określone procedurami czynności 
mające na celu odbiór zgłoszenia, zakwalifikowanie tego zgłoszenia, a w przypadku, 
gdy zachodzi taka potrzeba, przekierowanie go do właściwej służby ustawowo 
powołanej do niesienia pomocy lub kilku z tych służb, w celu zadysponowania 
odpowiednich zasobów ratowniczych lub podjęcia innych określonych w odrębnych 
przepisach działań; 

10) stanowisko obsługi zgłoszeń alarmowych – rozumie się przez to stanowisko pracy do 
obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe obsługiwane w centrum 
powiadamiania ratunkowego i wojewódzkim centrum powiadamiania ratunkowego; 

11) zgłoszenie alarmowe – rozumie się przez to informację o wystąpieniu lub podejrzeniu 
wystąpienia nagłego zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska, mienia, jak również 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, przekazane na numery alarmowe 
obsługiwane w centrum powiadamiania ratunkowego lub wojewódzkim centrum 
powiadamiania ratunkowego albo przy wykorzystaniu innych środków komunikacji, 
umożliwiających przekazanie tej informacji do centrum powiadamiania ratunkowego 
lub wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego; 

12) zasoby ratownicze – rozumie się przez to wszelkie zasoby znajdujące się  
w dyspozycji służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, służące do 
zadysponowania w związku z przekazanym zgłoszeniem alarmowym. 

 
2.3. Przepisy szczególne. 
 
2.3.1. Podmioty realizujące zadania ochrony ludności. 
 
Projektowana regulacja zakłada, że podmiotami realizującymi zadania ochrony ludności są:  

1) organy administracji publicznej;  
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2) służby, inspekcje, straże w ramach swoich właściwości; 
3) wydzielone pododdziały Sił Zbrojnych; 
4) urzędy obsługujące organy administracji publicznej; 
5) Państwowa Straż Pożarna i inne podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 
6) ochotnicze straże pożarne i inne podmioty ratownicze nie wchodzące w skład 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 
7) zakłady opieki zdrowotnej będące dysponentami jednostek systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne; 
8) pozostałe zakłady opieki zdrowotnej; 
9) podmioty zarządzające systemami monitorowania zagrożeń; 
10) podmioty realizujące ostrzeganie i alarmowanie ludności; 
11) organizacje społeczne, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są 

obowiązane do realizacji wszystkich lub niektórych zadań ochrony ludności; 
12) zakłady pracy i instytucje dla swoich pracowników i ludności w zależności od 

zagrożenia. 
Projektowana regulacja opiera się na zasadzie pomocniczości państwa z centralną zasadą 
maksymalnej dekoncentracji i decentralizacji oraz koordynacji i wsparcia organów wyższego 
szczebla podziału administracyjnego w przypadku, gdy dane zadanie nie może być 
adekwatnie zrealizowane przez organy administracji danego poziomu.  
 
2.3.2. Zadania ochrony ludności. 
 
Zgodnie z projektowaną ustawą, w ramach ochrony ludności będą wykonywane następujące 
zadania: 

1)      związane z możliwością wystąpienia sytuacji zagrożenia, polegające na: 
a) analizie potencjalnych zagrożeń i ocenie ryzyka ich wystąpienia, 
b) prowadzeniu edukacji społeczeństwa z zakresu ochrony ludności w tym kształtowanie 

świadomości zagrożeń i adekwatnych zachowań społecznych, 
c) opracowywaniu i wdrażaniu wieloletnich programów ochrony ludności, 
d) przygotowaniu warunków do ochrony ludności i zabezpieczenia mienia, w tym  

budowa i utrzymanie budowli ochronnych, oraz dostosowanie istniejących obiektów 
do pełnienia funkcji takiej budowli, 

e) przygotowaniu i szkoleniu podmiotów ochrony ludności do współdziałania, w tym 
prowadzenie  ćwiczeń, 

f) przygotowaniu organizacyjnym i rzeczowym do reagowania, 
g) tworzeniu rezerw zasobów służących ochronie ludności, 
h) przygotowaniu warunków do ewakuacji ludności, 
i) monitorowaniu zagrożeń i szacowaniu ryzyka ich wystąpienia, 
j) planowaniu i przygotowaniu procesu podniesienia gotowości podmiotów ochrony 

ludności, 
k) planowaniu i przygotowaniu procesu przekształcenia odpowiednich podmiotów 

ochrony ludności w organizacje obrony cywilnej; 
2)    związane z wystąpieniem sytuacji zagrożenia, polegające na: 

a) informowaniu, ostrzeganiu i alarmowaniu ludności, 
b) wymianie i analizowaniu informacji pochodzących z systemów monitorowania   

zagrożeń pomiędzy podmiotami ochrony ludności, 
c) wskazywaniu i oznaczaniu stref niebezpiecznych, 
d) zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
e) prowadzeniu działań ratowniczych, 
f) prowadzeniu ewakuacji ludności, 
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g) zapewnieniu funkcjonowania służb użyteczności publicznej, 
h) zapewnieniu osobom poszkodowanym lub ewakuowanym pomocy społecznej, 
i) stworzeniu warunków zaopatrzenia w żywność, wodę lub energię w przypadku 

zakłócenia funkcjonowania infrastruktury, 
j) zapewnieniu osobom poszkodowanym lub ewakuowanym opieki medycznej  

i psychologicznej, 
k) informowaniu rodzin o osobach poszkodowanych, 
l) stworzeniu warunków i możliwości identyfikacji osób poszkodowanych, 
m) doraźnym grzebaniu zmarłych, 
n) zapewnieniu koordynacji przyjmowania i udzielania pomocy humanitarnej dla 

ludności poszkodowanej lub ewakuowanej. 
Wyżej wymienione zadania mają być wykonywane przez podmioty ochrony ludności 
stosownie do ich właściwości, w trybie i na zasadach przewidzianych w projektowanej 
ustawie, a także w ustawach właściwych dla tych podmiotów (kompetencyjnych). 
Projekt ustawy wskaże organy administracji publicznej właściwe w zakresie ochrony 
ludności, wprowadzając określony podział zadań, zależności i możliwości współpracy na 
rzecz usprawnienia realizacji zadań ochrony ludności. Projekt ustawy określi obowiązki 
wójta, rady gminy, starosty, rady powiatu, samorządu województwa, wojewody oraz ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, w sposób zapewniający efektywne działanie na każdym 
szczeblu i umożliwiający współpracę. 
 
2.3.3. Organy administracji publicznej właściwe w zakresie ochrony ludności. 
 
Zakłada się, że organami administracji publicznej właściwymi w zakresie ochrony ludności 
będą: 

1) wójt (burmistrz, prezydent miasta);  
2) starosta; 
3) marszałek województwa; 
4) wojewoda; 
5) ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz nadzorowane przez nich 

podmioty ochrony ludności; 
6) minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie odpowiedzialny za realizację polityki 
państwa w zakresie ochrony ludności. 
Organy, o których mowa w pkt 1 - 3 powyżej, będą odpowiedzialne, w zakresie wskazanym  
w ustawie, za realizację zadań ochrony ludności, odpowiednio na obszarze gminy, powiatu  
i województwa. Organy samorządu terytorialnego będą realizować w zakresie swoich 
kompetencji, zadania ochrony ludności i współdziałać z organami właściwymi w sprawach 
ochrony ludności. 
Wojewodowie będą ustalać zadania i kontrolować ich realizację oraz koordynować i kierować 
działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć ochrony ludności na 
administrowanym terenie. 
Ważne miejsce w systemie ochrony ludności będzie odgrywać Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, która będzie realizowała przedsięwzięcia związane ze sprawowaniem 
nadzoru nad wykonywaniem zadań z zakresu ochrony ludności odnoszących się do 
przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 
Dużą rolę w zakresie ochrony ludności spełniają również organy administracji morskiej, 
bowiem zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt la ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502,  
z późn. zm.), do zadań których należą m.in. sprawy: 
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1) ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem zadań 
obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie 
aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń; 

2) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania  
z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie 
nieuregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego; 

3) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach  
i przystaniach; 

4) zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad 
gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy  
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.). 

Projektowane zmiany mają na celu wprowadzenie czytelnego podziału kompetencji organów 
samorządu terytorialnego i umożliwienie wykonywania zadań ochrony ludności. 
 
2.3.4. Zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności. 
 
Projektodawca przewiduje, że do zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie 
ochrony ludności na obszarze gminy będzie należeć:  

1) realizacja, w ramach własnych kompetencji, zadań z zakresu ochrony ludności; 
2) opracowywanie i realizacja gminnego programu ochrony ludności; 
3) koordynowanie działań prowadzonych w zakresie ochrony ludności, przy 

współudziale organów administracji rządowej; 
4) przygotowywanie informacji o stanie przygotowań gminy do realizacji zadań ochrony 

ludności; 
5) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy podmiotami 

ochrony ludności, działającymi na obszarze gminy; 
6) planowanie, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu 

reagowania na potencjalne zagrożenia i ochrony ludności; 
7) nadzorowanie, w ramach posiadanych kompetencji, realizacji zadań ochrony ludności 

przez podmioty ochrony ludności; 
8) organizowanie i utrzymanie systemu alarmowania i ostrzegania ludności; 
9) tworzenie i utrzymywanie zasobów ochrony ludności oraz pokrywanie kosztów ich 

działania w czasie szkoleń, sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych; 
10) zapewnienie uczestnictwa pracowników urzędu gminy w szkoleniach i ćwiczeniach  

z zakresu ochrony ludności. 
W razie niezdolności do kierowania lub niewłaściwego kierowania działaniami, o których 
mowa w pkt 2, wojewoda z inicjatywy własnej lub na wniosek starosty może zawiesić 
uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), oraz wyznaczyć pełnomocnika do 
realizacji tych zadań.  
Do zadań rady gminy w zakresie ochrony ludności będzie należało: 

1) przyjmowanie (zatwierdzanie) gminnego programu ochrony ludności; 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z ćwiczeń z zakresu ochrony ludności oraz 

sprawozdań z realizacji wniosków z poszczególnych ćwiczeń; 
3) rozpatrywanie, przynajmniej raz w roku, informacji wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) o stanie przygotowań gminy do realizacji zadań ochrony ludności. 
Informację, o której mowa pkt 1 - 3 powyżej, rada gminy będzie podawała do publicznej 
wiadomości. 
Projektuje się, że do zadań starosty w zakresie ochrony ludności w powiecie będzie należeć: 

1) realizacja, w ramach własnych kompetencji, zadań z zakresu ochrony ludności; 
2) opracowywanie i realizacja powiatowego programu ochrony ludności; 
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3) koordynowanie działań prowadzonych w zakresie ochrony ludności, przy 
współudziale organów administracji rządowej; 

4) inicjowanie i organizowanie współpracy w zakresie ochrony ludności pomiędzy 
gminami oraz podmiotami wykonującymi zadania ochrony ludności, działającymi na 
obszarze powiatu; 

5) planowanie, koordynowanie, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń  
i ćwiczeń z zakresu ochrony ludności; 

6) koordynowanie realizacji zadań ochrony ludności na terenie powiatu; 
7) tworzenie zasobów ochrony ludności; 
8) koordynowanie współpracy gmin w zakresie pozyskiwania i wykorzystania zasobów 

poprzez wymianę informacji o posiadanych zasobach i potrzebach w tym zakresie; 
9) organizowanie i utrzymanie elementów systemu alarmowania i ostrzegania 

społeczeństwa; 
10) zapewnienie uczestnictwa pracowników starostwa powiatowego i jednostek 

podległych w szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu ochrony ludności i zarządzania 
kryzysowego. 

Do zadań rady powiatu w zakresie ochrony ludności w powiecie będzie należało: 
1) przyjmowanie (zatwierdzanie) powiatowego programu ochrony ludności; 
2) utrzymywanie zasobów ochrony ludności oraz pokrywanie kosztów w tym zakresie 

(na terenie powiatu) w czasie szkoleń, sytuacji kryzysowych i stanów 
nadzwyczajnych; 

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z ćwiczeń z zakresu ochrony ludności oraz 
sprawozdań z realizacji wniosków z poszczególnych ćwiczeń; 

4) rozpatrywanie, przynajmniej raz w roku, informacji starosty o stanie przygotowań 
powiatu do realizacji zadań ochrony ludności. 

Informację, o której mowa w pkt 1 - 3 powyżej, rada powiatu, analogicznie jak w przypadku 
rady gminy, będzie podawała do publicznej wiadomości. 
Proponuje się również zaakcentowanie roli, którą powinien odgrywać w ramach systemu 
ochrony ludności zarząd województwa. Posiada on szerokie kompetencje i możliwości 
mogące być znacznym wzmocnieniem systemowym ochrony ludności. Do zadań zarządu 
województwa jako organu ochrony ludności należy: 

1) realizacja w ramach własnych kompetencji zadań z zakresu ochrony ludności;   
2) uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego województwa zadań 

ochrony ludności dotyczących infrastruktury i budowli mających istotny wpływ na 
bezpieczeństwo ludzi i środowiska; 

3) opracowywanie, we współpracy z wojewodą, wojewódzkiego programu ochrony 
ludności; 

4) przygotowywanie informacji o stanie przygotowań samorządu wojewódzkiego do 
realizacji zadań ochrony ludności; 

5) wdrażanie, w porozumieniu z wojewodą i innymi właściwymi organami administracji 
publicznej, wojewódzkiego programu ochrony ludności; 

6) tworzenie i utrzymywanie zasobów ochrony ludności; 
7) realizacja programów edukacyjnych z zakresu ochrony ludności. 

Odpowiednio, do zadań sejmiku województwa będzie należeć: 
1) tworzenie rezerwy celowej samorządu województwa na usuwanie skutków 

wystąpienia sytuacji zagrożeń na terenie województwa; 
2) rozpatrywanie, przynajmniej raz w roku, informacji marszałka województwa o stanie 

przygotowań samorządu wojewódzkiego do realizacji zadań ochrony ludności; 
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3) pokrywanie kosztów związanych z utrzymywaniem zasobów ochrony ludności (na 
obszarze województwa) w czasie szkoleń, ćwiczeń, sytuacji kryzysowych i stanów 
nadzwyczajnych. 

W dotychczasowych rozwiązaniach prawnych zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa 
obywatelom spoczywają najczęściej na organach rządowych oraz organach samorządowych 
gminy i powiatu. Samorząd wojewódzki nie był objęty tym zakresem zadań  
i kompetencji, poza pewnym zakresem działań przeciwpowodziowych. Natomiast  
w samorządach wojewódzkich realizowane są np. programy sektorowe, które mogą mieć 
wpływ na poziom bezpieczeństwa obywateli.  
Zgodnie z projektowaną regulacją, do zadań wojewody w zakresie ochrony ludności  
w województwie będzie należeć: 

1) nadzór w zakresie wykonywania zadań zleconych i koordynacja wykonywania zadań 
własnych z zakresu ochrony ludności przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 
i starostów oraz przez podmioty ochrony ludności w województwie; 

2) realizacja, w ramach własnych kompetencji, zadań z zakresu ochrony ludności; 
3) zatwierdzanie gminnych i powiatowych programów ochrony ludności,  

w porozumieniu z zarządem województwa; 
4) opracowywanie i realizacja wojewódzkiego programu ochrony ludności, we 

współpracy z zarządem województwa; 
5) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie 

ochrony ludności, sporządzanego przez marszałka województwa; 
6) koordynowanie współpracy powiatów w zakresie pozyskiwania i wykorzystania 

zasobów poprzez wymianę informacji o posiadanych zasobach i potrzebach w tym 
zakresie; 

7) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu ochrony 
ludności; 

8) tworzenie rezerw materiałowych i sprzętowych służących ochronie ludności; 
9) opracowywanie analiz dotyczących ochrony ludności w województwie; 
10) opracowywanie harmonogramu ćwiczeń ochrony ludności. 

Natomiast do zadań ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie ochrony 
ludności będzie należało:  

1) analizowanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo i ochronę ludności; 
2) realizacja, w ramach własnych kompetencji, zadań z zakresu ochrony ludności; 
3) zatwierdzanie wojewódzkich programów ochrony ludności; 
4) nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu ochrony ludności przez podmioty 

ochrony ludności na obszarze kraju; 
5) zatwierdzanie sprawozdań z ćwiczeń wojewódzkich i sprawozdań z realizacji 

wniosków z ćwiczeń; 
6) organizowanie i koordynowanie współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony 

ludności, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych; 
7) koordynowanie przyjmowania oraz przekazywania pomocy humanitarnej; 
8) inicjowanie działalności naukowo-badawczej dotyczącej ochrony ludności, w tym 

badań naukowych i rozwojowych; 
9) planowanie potrzeb w zakresie środków finansowych i materiałowych niezbędnych do 

realizacji zadań własnych w zakresie ochrony ludności; 
10) przygotowywanie propozycji do projektu budżetu państwa w zakresie środków 

finansowych przeznaczonych na ochronę ludności; 
11) prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie ochrony ludności o charakterze 

ogólnokrajowym; 
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12) planowanie rezerw na potrzeby ochrony ludności w ramach rezerw gospodarczych 
określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594, z późn. zm.); 

13) popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony ludności wśród społeczeństwa. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w wyjątkowych sytuacjach będzie mógł 
powierzać realizacje zadań z zakresu ochrony ludności jednostkom podległym  
i nadzorowanym. 
Do zadań ministrów w zakresie ochrony ludności będzie należała realizacja, w ramach 
własnych kompetencji, zadań z zakresu ochrony ludności. 
 
Zgodnie z projektowaną regulacją, samorząd powiatowy ma obowiązek udzielania pomocy 
samorządom gminnym na terenie powiatu w sprawach ochrony ludności w przypadku, gdy 
zasoby i możliwości działania tych samorządów uległy wyczerpaniu. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym zakłada, że gminy i powiat będą 
zawierać stosowne porozumienia dotyczące realizacji zadań z zakresu ochrony ludności. 
Organy administracji publicznej właściwe w zakresie ochrony ludności będą zobowiązane do 
współpracy ze społecznymi organizacjami ratowniczymi, charytatywnymi, stowarzyszeniami, 
fundacjami oraz innymi podmiotami działającymi na obszarze ich właściwości, a na wniosek 
lub za zgodą tych podmiotów będą mogły koordynować ich działalność. 
  
2.3.5. Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego. 
 
Wprowadzenie regulacji dotyczącej powiadamiania ratunkowego w ramach projektowanej 
nowelizacji w zakresie ochrony ludności wynika z potrzeby uporządkowania tematyki 
powiadamiania ratunkowego. Z przeprowadzonej analizy aktów prawnych bezpośrednio 
dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego wynikają przede wszystkim trudności  
z interpretacją przepisów. Zasadniczo trudności te wiążą się z faktem umieszczenia 
przedmiotowej problematyki (powiadamiania ratunkowego) w ramach ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, i co za tym idzie, braku precyzyjnej korelacji pomiędzy zakresem 
przedmiotowym ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a regulacją odnoszącą się do 
powiadamiania ratunkowego.  
Regulacja dotycząca powiadamiania ratunkowego nie mieści się w ramach ustawy  
o ochronie przeciwpożarowej. Warto dodać, że ustawa o ochronie przeciwpożarowej, od 
momentu wprowadzenia nowelizacji z dnia 5 grudnia 2008 r., obok kwestii ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa budynków w tym zakresie, bezpieczeństwa wyrobów  
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, czy też ochotniczych straży pożarnych i krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, zaczęła nakładać szereg nowych obowiązków na inne 
podmioty, w tym takie, które nie mają bezpośredniego związku z ochroną przeciwpożarową 
(jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały określone w art. 15 ustawy). Podmiotami tymi 
są: dyspozytorzy medyczni, wojewodowie, starostowie, operatorzy telekomunikacyjni, czy 
Policja. Ujęcie systemu powiadamiania ratunkowego w tej właśnie ustawie rozszerza zatem 
zakres podmiotowy ustawy. Ta praktyka spowodowała, że w istocie regulacja jest niejasna  
i mało czytelna. 
Drugim powodem wprowadzenia zmian w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego do 
projektowanej nowelizacji jest potrzeba, wdrożenia w skali kraju wniosków i doświadczeń 
wynikających z realizacji projektu pilotażowego centrum powiadamiania ratunkowego  
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Wnioski, wynikające z tego projektu (pilotażu) 
nakazują w dużym stopniu zmienić podejście do organizacji i funkcjonowania centrów 
powiadamiania ratunkowego, określonych dotychczasowymi przepisami. Wyniki pilotażu 
wskazują, że optymalnym rozwiązaniem, zarówno pod względem poprawy obecnego stanu 
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obsługi zgłoszeń alarmowych, jak również ekonomizacji wydatków, powinno być 
zorganizowanie centrów, które realizują model operatorski. W szczególności podczas pilotażu 
zweryfikowano dane dotyczące liczby operatorów obsługujących zgłoszenia alarmowe oraz 
liczby i funkcjonalności centrów powiadamiania ratunkowego/wojewódzkich centrów 
powiadamiania ratunkowego. Warto zauważyć, że po przeprowadzeniu pilotażu zanotowano 
spadek liczby wywołań na numery alarmowe w województwie małopolskim. Porównując 
wywoływania na podstawowe numery alarmowe przed i po wprowadzeniu pilotażu wskazać 
należy, iż największą liczbę wywołań stanowiły połączenia na numer 112 (przed i po 
pilotażu). Jako drugi, pod względem  liczby zgłoszeń, był numer alarmowy 997 (przed 
pilotażem), następnie 998 i 997 (także przed pilotażem). Podczas pilotażu największa liczba 
wywołań w ciągu dnia dotyczyła numeru alarmowego 112 (879,77), natomiast liczba 
połączeń na numer 998 w ciągu dnia wynosiła 73,17. Brak danych uwzględniających numery 
997 i 999 wynika z organizacji centrum powiadamiania ratunkowego w Krakowie.  
Należy zaznaczyć, że w warunkach organizacji pilotażu centrum powiadamiania ratunkowego 
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, poprzez wprowadzenie rozdziału przyjmowania 
zgłoszeń i dysponowania całkowicie zlikwidowane zostały tzw. „połączenia oczekujące”. 
Wprowadzenie zatem wzorca modelu organizacji centrum powiadamiania ratunkowego 
wzorowanego na modelu „małopolskim” w istotny sposób wpłynęłoby na skuteczność  
i poprawę obsługi zgłoszeń.  
Trzecim ważnym powodem konieczności wprowadzenia regulacji dotyczącej powiadamiania 
ratunkowego jest konieczność wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE  
w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej 
praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych  
i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE)  
Nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za 
egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz. U. UE.L.09.337.11), 
w zakresie zapewnienia równego dostępu do numerów alarmowych osobom 
niepełnosprawnym, oraz zapewnienia co najmniej takiego samego poziomu obsługi numeru 
alarmowego 112 jak innych - krajowych numerów alarmowych. Zakres spraw przyjętych do 
uregulowania w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w zakresie wdrożenia dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. dotyczy 
zapewnienia centrom powiadamiania ratunkowego możliwości (funkcjonalności) obsługi 
zgłoszeń alarmowych kierowanych do numerów alarmowych przez użytkowników 
niepełnosprawnych. 
Nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym powinna regulować następujące kwestie 
z zakresu powiadamiania ratunkowego: 

1) zadania systemu powiadamiania ratunkowego,  
2) organy oraz podmioty właściwe w sprawach powiadamiania ratunkowego,  
3) zadania organów i innych podmiotów, o których mowa powyżej, 
4) organizację systemu powiadamiania ratunkowego oraz ewentualnie zasady szkolenia 

operatorów numerów alarmowych,  
5) zasady finansowania systemu powiadamiania ratunkowego. 

System powiadamiania ratunkowego powinien być zdefiniowany jako system jednolity  
i ogólnopolski, mający na celu obsługę, w centrach powiadamiania ratunkowego  
(wojewódzkich centrach powiadamiania ratunkowego), zgłoszeń alarmowych kierowanych 
do numeru alarmowego 999 (Państwowe Ratownictwo Medyczne), 998 (Państwowa Straż 
Pożarna), 997 (Policja) i 112 oraz dysponowanie tzw. zasobów ratowniczych przez właściwe 
terenowo jednostki służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Przy czym,  
w centrach, o których mowa powyżej, mogą być obsługiwane również inne numery alarmowe 
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na zasadach określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz rozporządzeniu 
wykonawczym regulującym szczegółową organizację centrów. W tym zakresie zostaną 
zawarte porozumienia pomiędzy właściwymi wojewodami a kierownikami podmiotów 
dysponujących danym numerem alarmowym, które szczegółowo określą zakres  
i zasady wykonywania zadań oraz ich finansowanie. 
Wprowadzona struktura podziału kompetencji w zakresie systemu powiadamiania 
ratunkowego powinna być następująca: organem właściwym w zakresie systemu 
powiadamiania ratunkowego na obszarze kraju powinien być minister właściwy do spraw 
wewnętrznych. Organem zaś właściwym w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego na 
obszarze województwa - wojewoda. 
Zadania systemu powiadamiania ratunkowego powinny zaś wykonywać centra 
powiadamiania ratunkowego (wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego), służby 
ustawowo powołane do niesienia pomocy oraz inne podmioty ratownicze. 
Centra powinny odpowiadać w szczególności za wykonywanie następujących zadań2: 

1) obsługę odbioru zgłoszeń alarmowych (również w językach obcych) kierowanych do 
numerów alarmowych odbieranych w centrum;  

2) kwalifikację zgłoszeń alarmowych i ich przekazanie do właściwej służby. 
Wojewódzkie centra (lub centra) powinny odpowiadać w szczególności za wykonywanie 
następujących zadań: 

1) obsługę zgłoszeń alarmowych kierowanych do numerów alarmowych (również  
w językach obcych) odbieranych w wojewódzkich centrach; 

2) kwalifikację zgłoszeń alarmowych i ich przekazanie do właściwej służby. 
3) wykonywanie analiz dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze 

obsługiwanym przez wojewódzkie centra; 
4) współpracę z innymi wojewódzkimi centrami lub centrami w koordynowaniu działań 

przekraczających obszar jednego wojewódzkiego centrum. 
 

Służby ustawowo powołane do niesienia pomocy, każda w zakresie swojej właściwości, 
powinny natomiast dysponować odpowiednie zasoby ratownicze, celem realizacji zadań 
systemu powiadamiania ratunkowego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  
Z systemem powiadamiania ratunkowego ponadto mogą współpracować inne służby niż 
służby ustawowo do niesienia pomocy oraz społeczne organizacje ratownicze. 
Zadania centrów i wojewódzkich centrów powinny być wykonywane przy pomocy systemu 
teleinformatycznego. System powinien zawierać również moduł umożliwiający odbiór 
zgłoszeń alarmowych od osób niepełnosprawnych.  
W każdym województwie powinno zostać utworzone jedno wojewódzkie centrum 
obejmujące teren województwa oraz przynajmniej jedno centrum. 
Centrum powinno być utworzone na obszarze województwa zamieszkiwanym przez co 
najmniej 1 milion mieszkańców. W przypadku, gdy centrum i wojewódzkie centrum 
tworzone są w mieście będącym siedzibą wojewody, oba centra powinny być zlokalizowane 
w tej samej siedzibie. 
Liczbę centrów oraz ich teren działania na obszarze województwa powinien określać  
wojewoda, po zasięgnięciu opinii komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 
komendanta wojewódzkiego Policji oraz dysponentów zespołów ratownictwa medycznego 
funkcjonujących na terenie obsługiwanym przez centrum.  
                                                 
2 Dwustopniowa organizacja centrów (WCPR i CPR) została uwzględniona, ze względu na fakt, że aplikacja  
i wyposażenie CPR-ów i WCPR-ów jest finansowane ze środków UE (trwałość projektu 5 lat). Jednakże w przypadku 
wprowadzenia modelu „operatorskiego” w zasadzie wystarczy jeden poziom centrów powiadamiania ratunkowego. Warto 
wskazać, że wobec braku pełnego finansowania (na chwilę obecną) projektu (Budowa i wyposażenie centrów powiadamiania 
ratunkowego), ze środków POIG, nie będzie finansowany zakup aplikacji i wyposażenia na potrzeby centrów, a jedynie 
SWD PRM i CP SCPR. Działanie takie należy brać pod uwagę, również w kontekście „koncentracji dyspozytorni PRM”. 
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Centrum i wojewódzkie centrum stanowią komórki organizacyjne urzędu wojewódzkiego. 
Ma nimi kierować - odpowiednio „kierownik centrum” lub „kierownik wojewódzkiego 
centrum”. Przy czym, należałoby przewidzieć możliwość powierzenia przez wojewodę,  
w drodze porozumienia, tworzenia centrów powiadamiania ratunkowego starostom lub 
prezydentom miast na prawach powiatów. Porozumienie takie powinno określać prawa  
i obowiązki stron oraz zasady współfinansowania centrów powiadamiania ratunkowego.  
W odniesieniu do tych centrów, nie będzie miał zastosowania wymóg, iż centrum jest 
komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego. 
W skład centrum powinny wchodzić stanowiska obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych 
do numerów alarmowych 999, 998, 997 i 112, w liczbie umożliwiającej prawidłowe 
wykonywanie zadań, stanowiska obsługi zgłoszeń alarmowych kierowane na inne numery 
alarmowe obsługiwane w centrum oraz ewentualnie stanowiska przeznaczone do obsługi 
zgłoszeń niepełnosprawnych użytkowników. Centra będą również przystosowane do obsługi 
zgłoszeń obcojęzycznych. 
W skład wojewódzkich centrów będą wchodziły stanowiska obsługi zgłoszeń alarmowych 
kierowanych do numerów alarmowych 999, 998, 997 i 112 oraz stanowisko koordynacji  
i analiz. W skład wojewódzkiego centrum będzie również wchodzić stanowisko lekarza 
koordynatora ratownictwa medycznego, chyba że wojewoda uzna, że lekarz koordynator 
ratownictwa medycznego umiejscowiony będzie w wojewódzkim centrum zarządzania 
kryzysowego.  
W centrach/wojewódzkich centrach zatrudnieni będą operatorzy numerów alarmowych. 
Operatorem numerów alarmowych zaś może być osoba, która: 

- posiada co najmniej średnie wykształcenie; 
- posługuje się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym; 
- ukończyła szkolenie dla operatorów numerów alarmowych lub posiada 

odpowiednie kwalifikacje wymagane dla stanowisk dyspozytora Państwowej 
Straży Pożarnej, dyspozytora medycznego lub dyżurnego Policji. Operator 
numerów alarmowych jest pracownikiem urzędu wojewódzkiego. 

Stosunek pracy z operatorem numerów alarmowych nawiązywany jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U.  
z 2001, Nr 86, poz. 953 z późn. zm). 
Szkolenie dla operatorów numerów alarmowych organizuje „ośrodek szkolący”, powołany 
przez ministra właściwego ds. wewnętrznych. Ustawa zawierać będzie regulacje dotyczące 
systemu szkoleń operatorów  numerów alarmowych, w tym: sposobu i organizacji szkoleń, 
kwalifikacji wykładowców i instruktorów, zasad przeprowadzania egzaminów oraz 
recertyfikacji uprawnień. 
Dodać należy, że centrum powiadamiania ratunkowego i wojewódzkie centrum 
powiadamiania ratunkowego powinny mieć prawo uzyskania, za pośrednictwem centralnego 
punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego albo własnego punktu centralnego,  
o których mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), informacje dotyczące lokalizacji 
zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 112 albo 
innego numeru alarmowego oraz dane dotyczące abonenta, o których mowa w art. 169 ust. 1 
ustawy - Prawo telekomunikacyjne. 
 
W zakresie finansowania systemu powiadamiana ratunkowego przyjmuje się rozwiązanie 
polegające na finansowaniu systemu z budżetu państwa. Dodatkowo finansowane  
z budżetu państwa powinny być koszty utrzymania sieci teleinformatycznej budowanej na 
potrzeby systemu powiadamiana ratunkowego oraz aplikacji do obsługi tego systemu. 
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2.3.6. Zasady informowania, ostrzegania i alarmowania.  

 
Według projektowanej regulacji, informowanie ludności o możliwych zagrożeniach dla ich 
zdrowia i życia, mienia i środowiska oraz ostrzeganie i alarmowanie w sytuacjach zagrożeń 
powinno być obowiązkiem organów administracji publicznej i polegać na przekazywaniu 
informacji, w tym także w formie komunikatów ostrzegawczych i alarmowych, o możliwości 
wystąpienia zagrożenia, przewidywanym rozwoju sytuacji, sposobach zapobiegania  
i postępowania w przypadku powstania zagrożenia. 

 Podmioty zarządzające systemami monitorowania zagrożeń będą obowiązane do 
niezwłocznego przekazywania organom administracji publicznej, właściwym w sprawach 
ochrony ludności,  informacji o możliwości wystąpienia sytuacji zagrożenia i przewidywanej 
skali jego zasięgu.  
Z kolei organy administracji publicznej właściwe w sprawach ochrony ludności będą 
odpowiedzialne za opracowywanie treści komunikatów o możliwości wystąpienia zagrożenia, 
przewidywanym rozwoju sytuacji, sposobach zapobiegania i postępowania w przypadku 
powstania zagrożenia. 
Organy administracji publicznej właściwe w sprawach ochrony ludności, stosownie do swej 
właściwości miejscowej, będą wykonywać zadania dotyczące informowania ludności  
o zagrożeniach za pośrednictwem: 

1) wydawców dzienników lokalnych i ogólnopolskich;  
2) nadawców programów radiowych i telewizyjnych;  
3) operatorów sieci telekomunikacyjnych; 
4) systemów alarmowych i nagłaśniających. 

Komunikaty ostrzegawcze i alarmowe będą rozpowszechniane w formie informacji 
telewizyjnych lub radiowych nadawanych w trakcie emisji programów o zasięgu stosownym 
do zagrożenia. Komunikaty ostrzegawcze i alarmowe będzie można rozpowszechniać 
również w formie: 

1) krótkich wiadomości tekstowych lub wiadomości poczty głosowej przesyłanych 
abonentom znajdującym się w zagrożonym rejonie (usługa Cell Broadcast)3; 

2) wiadomości przekazywanych środkami komunikacji elektronicznej; 
3) informacji zamieszczonych w Internecie; 
4) innej, zwyczajowo przyjętej w danej społeczności. 

Redaktorzy naczelni dzienników, nadawcy programów radiowych i telewizyjnych oraz 
operatorzy publicznych sieci telekomunikacyjnych będą obowiązani, po otrzymaniu  
komunikatów, do ich nieodpłatnego i niezwłocznego publikowania, zamieszczania lub 
przekazywania.  
Osoby zaalarmowane lub poinformowane o zagrożeniu powinny: 

1) zachować się w sposób zgodny z komunikatem; 
2) podjąć we własnym zakresie działania mogące zmniejszyć skutki zagrożenia. 

Planuje się, że organy samorządu terytorialnego będą informowały na bieżąco organy 
administracji rządowej właściwe w zakresie ochrony ludności o działaniach podejmowanych 
w tej dziedzinie. Podobne informacje będą przekazywane przez wojewodów do ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych. 
 

                                                 
3 Usługa w technologii Cell Broadcast polega na przekazywaniu komunikatów porządkowo-ostrzegawczych i informacji 
adresowanych na ściśle określony obszar, odbieranych przez użytkowników telefonów komórkowych przebywających na 
tym obszarze. Zaletą tej usługi jest jej niezależność od stopnia przeciążenia sieci, ponieważ funkcjonuje ona na wydzielonych 
kanałach. Dodatkowo, technologia Cell Broadcast może być wykorzystana także do szybkiej dystrybucji informacji według 
metody „jeden do wielu” (adresowanej do osób znajdujących się na danym obszarze). 
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2.3.7. Programy ochrony ludności. 
 

Projektowana regulacja zakłada, że wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i zarząd 
województwa będą zobowiązani do opracowania wieloletnich programów ochrony ludności 
(zakłada się, że ma to być zadanie zlecone) obejmujących: 

1) przedsięwzięcia służące realizacji zadań z zakresu ochrony ludności;  
2) sposoby i priorytety w realizacji tych przedsięwzięć oraz niezbędne do tego zasoby; 
3) wyposażenie magazynów materiałów służących ochronie ludności; 
4) koszty i harmonogramy realizacji planowanych przedsięwzięć; 
5) formy edukacji społeczeństwa z zakresu ochrony ludności, uwzględniające 

kształtowanie świadomości potencjalnych zagrożeń i adekwatnych zachowań 
społecznych. 

Programy będą mogły być opracowywane przy udziale instytucji posiadających zaplecze 
merytoryczne i doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony ludności. Wieloletnie 
programy ochrony ludności powinny przygotowywać osoby/instytucje merytorycznie 
przygotowane do takiego zadania np. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach 
realizowanych m.in. przez jednostki będące w strukturach MSWiA lub wskazane przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
Programy, o których mowa powyżej, będą mogły być opracowywane wspólnie dla gmin  
i powiatów na okres objęty aktualnie obowiązującą strategią rozwoju kraju. 
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) i starostowie będą zobowiązani uzgadniać  
z właściwymi terytorialnie komendantami (odpowiednio powiatowymi lub wojewódzkimi) 
Państwowej Straży Pożarnej programy ochrony ludności. Komendanci Państwowej Straży 
Pożarnej przy uzgadnianiu ww. programów wezmą pod uwagę potencjalny stan zagrożenia na 
danym terenie (m.in. zgodnie z mapą zagrożeń danego obszaru). 
Programy mają na celu usystematyzowanie wiedzy na temat potrzeb, priorytetów, zadań  
i skutecznych sposobów ich realizacji. Projekt ustawy przewiduje, że programy tworzy się na 
szczeblu samorządu terytorialnego gminy, powiatu, samorządu województwa i wojewody, 
dopuszczając jednocześnie nie tylko możliwość współpracy w tym zakresie na różnych 
szczeblach administracji publicznej w celu wykorzystania potencjału wspólnych 
przedsięwzięć, ale wręcz tworzenia programów wspólnych. Będą one musiały być 
opracowane w ciągu roku od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy o ochronie ludności 
i obronie cywilnej.    
Elementem programów ochrony ludności, obowiązujących na terenie danej jednostki podziału 
administracyjnego państwa, będzie ramowy plan ćwiczeń z zakresu ochrony ludności. 
 
2.3.8. Edukacja i szkolenia w zakresie ochrony ludności. 
 
Podstawa programowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uwzględnia edukację  
w zakresie ochrony ludności, obejmującą w szczególności wiedzę z zakresu zasad 
bezpiecznego zachowania się w sytuacjach codziennych i w sytuacjach zagrożeń, wiedzę  
o zagrożeniach, sposobach zapobiegania zagrożeniom, zasadach zachowania się w przypadku 
ich powstania oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. 
Proponuje się, aby służby, inspekcje i straże, w ramach swoich kompetencji, poprzez środki 
masowego przekazu podawały w celach edukacyjnych do publicznej wiadomości informacje 
dotyczące właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia.  
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2.3.9. Zapewnienie schronienia dla ludności i zabezpieczenie mienia w sytuacji 
zagrożenia. 
  
Zakłada się, że w celu zapewnienia ochrony ludności oraz  zabezpieczenia ruchomych dóbr 
kultury, szczególnie ważnej dokumentacji, cennych urządzeń oraz zapasów żywności i leków 
przed skutkami zagrożeń, a w szczególności, zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz 
skażeń wywołanych awariami przemysłowymi, organy administracji publicznej właściwe  
w zakresie ochrony ludności oraz pozostali ministrowie będą planować, adekwatne do 
występujących zagrożeń, niezbędne  techniczno-organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące: 
1) wykorzystania podziemnych części obiektów komunikacyjnych, handlowych, 

usługowych, magazynowych i innych; 
2) wykorzystania pomieszczeń budowli ochronnych; 
3) doraźnego adaptowania pomieszczeń, które mogą być wykorzystane na potrzeby ochrony 

ludności; 
4) pozyskania środków transportu umożliwiających ewakuację z miejsc zagrożenia ludzi  

i mienia; 
5) przewidywanych miejsc ewakuacji. 
W przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, przedsięwzięcia,  
o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, będą podejmowane, o ile wynikają z odpowiednich 
wieloletnich programów ochrony ludności.  
Warunki wykorzystania obiektów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, powinny być 
określane w umowie cywilnoprawnej zawieranej między właściwym podmiotem ochrony 
ludności i posiadaczem obiektu. Umowa ma zawierać warunki i sposób finansowania oraz 
używania tego obiektu. 
Regulacja ta zlikwiduje lukę prawną polegającą na tym, że istnieje obowiązek planowania 
budowli ochronnych, ale nie ma organu, który określałby czy takie budowle i w jakiej ilości 
są niezbędne. 
 
2.4. Prawa i obowiązki obywateli w zakresie ochrony ludności. 
 
W zakresie ochrony ludności projekt ustawy będzie rozszerzony o następujące regulacje: 

„1. Osoby zaalarmowane lub poinformowane o zagrożeniu, będą obowiązane do: 
1) zachowania się w sposób zgodny z komunikatem przekazanym przez właściwy organ 

administracji publicznej; 
2) podjęcia we własnym zakresie działań mogących zmniejszyć skutki zagrożenia, 

mających na celu ochronę zdrowia, życia i mienia; 
3) przekazania informacji o zagrożeniach i sposobach postępowania osobom, co do 

których nie ma pewności, że treść komunikatu do nich dotarła, w ramach posiadanych 
możliwości.   

2. Każdy, kto spostrzeże zjawisko mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, będzie 
obowiązany niezwłocznie  powiadomić właściwe służby ratownicze, a także do czasu ich 
przybycia, udzielić pomocy osobom znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim 
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogąc jej udzielić 
bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu.”. 
Ponadto proponuje się, aby wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i wojewoda mógł 
wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.)  
w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia dotyczących: 
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1) ewakuacji z miejsc zagrożenia; 
2) zabezpieczenia własnych ujęć wody i środków spożywczych przed 
zanieczyszczeniem lub skażeniem; 
3) wykonywania pomocniczych czynności ratowniczych w sytuacji zagrożenia, bez 
narażania własnego zdrowia lub życia, nie dłużej niż do chwili ustąpienia sytuacji 
zagrożenia.                                                                                     

Projektowana  ustawa  powinna  włączać  obywateli w proces budowania bezpieczeństwa 
obywatelskiego. Dlatego oprócz oczywistych praw ciążących na organach państwa wobec 
obywatela, konieczne jest również nałożenie na niego pewnych obowiązków, tak aby to 
właśnie poczucie odpowiedzialności za siebie, za najbliższych mogło być początkiem 
budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Jednakże nałożenie obowiązków 
osobistych musi być rekompensowane (np. odszkodowaniem). 
Przewidywane obowiązki, które przedstawiamy nie są nowym rozwiązaniem, gdyż występują 
w ustawie o klęsce żywiołowej. W niniejszej koncepcji proponuje się rozszerzenie tych 
obowiązków również na sytuacje „normalnych” zagrożeń, a nie tylko na kwalifikowany stan 
klęski żywiołowej. 
 
2.4.1. Funkcjonowanie obrony cywilnej. 
 
Projektowana regulacja zakłada, że w razie ogłoszenia mobilizacji, po wprowadzeniu stanu 
wojennego i w czasie wojny, podmioty ochrony ludności (z wyłączeniem organizacji 
społecznych, które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do 
realizacji wszystkich lub niektórych zadań ochrony ludności) stają się organizacjami obrony 
cywilnej w rozumieniu artykułu 61 pkt b protokołu dodatkowego do Konwencji genewskich  
z dnia 12 sierpnia 1949 r., dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów 
zbrojnych z dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175) i realizują zadania  
z zakresu ochrony ludności. 
Ustawa określi:  

1) organy odpowiedzialne za określenie podmiotów ochrony ludności, które zostaną 
przekształcone w organizacje obrony cywilnej, 

2) szczegółowe zasady nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do 
służby w obronie cywilnej, 

3) szczegółowe zasady przekazywania organizacji obrony cywilnej do dyspozycji 
wojewody, starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) i wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) po ogłoszeniu mobilizacji lub wprowadzeniu stanu wojennego  
i w czasie wojny, 

4) szczegółowe zasady przekazywania podmiotów ochrony ludności, podległych lub 
nadzorowanych przez poszczególnych ministrów do dyspozycji wojewody, starosty  
i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w czasie stanu klęski żywiołowej. 

 
Organy administracji publicznej będą mogły zawierać umowy z organizacjami społecznymi,  
jeżeli podmioty te będą przez nie uznane za niezbędne do właściwego wykonywania zadań 
obrony cywilnej poprzez przekształcenie ich w organizacje obrony cywilnej (Rada Ministrów 
określi w drodze rozporządzenia tryb zawierania tego rodzaju umów). 
Organizacje obrony cywilnej nie będą mogły prowadzić działań, które w świetle prawa 
międzynarodowego mogłyby być uznane za szkodliwe dla nieprzyjaciela. 
Podmioty właściwe w sprawach ochrony ludności będą przekazywać właściwemu miejscowo 
wojskowemu komendantowi uzupełnień wykazy osób przewidywanych do pełnienia służby  
w obronie cywilnej (nie może to być w sprzeczności z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  
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z późn. zm. – zasadą adekwatności przetwarzanych danych w stosunku do celów, w jakich są 
przetwarzane), z wnioskiem o nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do 
określonej organizacji obrony cywilnej. W wypadku odmowy nadania przydziału 
organizacyjno-mobilizacyjnego osobie ujętej w wyżej wskazanym wykazie, wojskowy 
komendant uzupełnień, w uzgodnieniu z wnioskodawcą, będzie nadawał przydział innej 
osobie. 
Zgodnie z projektem ustawy, do służby w organizacjach obrony cywilnej będzie się stosować 
odpowiednio przepisy Działu V - Służba w jednostkach zmilitaryzowanych, ustawy z dnia  
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  
Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.). 
W razie wprowadzenia stanu wojennego i w czasie wojny, jednostki organizacyjne samorządu 
terytorialnego będą obowiązane do wzajemnego udzielania pomocy w zakresie obrony 
cywilnej, niezależnie od  umów lub porozumień zawartych w tym względzie.  
Planuje się, że prawo do używania znaku obrony cywilnej jako godła lub znaku 
rozpoznawczego i ochronnego będzie przysługiwało w przypadkach i na zasadach 
określonych w konwencjach międzynarodowych. Zabronione będzie nieuprawnione używanie 
znaku lub nazwy „Obrona Cywilna”, jak również wszelkich znaków lub nazw stanowiących 
ich naśladownictwo. 
 
2.4.2. Odszkodowania. 

 
Projekt regulacji przewiduje, że kto w związku z wykonywaniem zadań ochrony ludności lub 
udziałem w ich wykonywaniu poniósł, bez własnej winy, szkodę na zdrowiu, ma prawo do 
odszkodowania. Jeżeli wskutek takiej szkody nastąpiła śmierć, prawo do odszkodowania 
będzie przysługiwało jego spadkobiercom, o ile nie przysługuje ono na mocy innych ustaw. 
Prawo do odszkodowania będzie przysługiwało również za zniszczenie, uszkodzenie, zużycie 
lub utratę mienia w czasie i w związku z wykonywaniem zadań ochrony ludności,  
w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
Odszkodowanie nie będzie przysługiwało, jeżeli szkoda majątkowa powstała wyłącznie  
z winy poszkodowanego lub z winy osoby trzeciej, za którą Skarb Państwa nie ponosi 
odpowiedzialności. 
Roszczenie o odszkodowanie będzie przechodziło na następców prawnych uprawnionego,  
a  przedawniało się będzie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się 
o powstaniu szkody. Jednakże w każdym przypadku, roszczenie będzie przedawniało się  
z upływem trzech lat od dnia zakończenia wykonywania zadań z zakresu ochrony ludności,  
w czasie lub w następstwie których powstała szkoda. 
Regulacja ta powinna przyczynić się do pro-obywatelskich zachowań osób, które będą miały 
świadomość, że podejmując działania na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia, mają 
zapewnioną pomoc ze strony państwa na wypadek poniesienia strat z tego tytułu. 
Dodatkowo na gminę powinien zostać nałożony obowiązek ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków wszystkich osób biorących udział  
w akcji. 
 
2.4.3. Finansowanie ochrony ludności. 

 
Projektodawca przewiduje, że finansowanie zadań ochrony ludności na poziomie gminy  
i powiatu będzie się planowało w ramach budżetów gmin i powiatów, zaś finansowanie zadań 
ochrony ludności na poziomie województwa i kraju - w ramach budżetu państwa w częściach, 
którymi dysponują wojewodowie, minister właściwy do spraw wewnętrznych i poszczególni 
ministrowie, a także w budżecie Agencji Rezerw Materiałowych.  
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Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz wojewodowie powinni planować środki na 
ochronę ludności, w tym także na zadania zlecane samorządom terytorialnym (związane  
z opracowywaniem programów ochrony ludności), w ramach budżetu państwa w częściach, 
którymi dysponują w zakresie: 

1) utrzymania gotowości i sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności; 
2) utrzymania i odtwarzania zasobów ochrony ludności; 
3) koordynowania przyjmowania i udzielania pomocy humanitarnej; 
4) szkolenia podmiotów ochrony ludności; 
5) przygotowań organizacyjnych do wykonywania zadań ochrony ludności struktur 

urzędów administracji publicznej dotyczących:  
a) zapewnienia jednolitych systemów teleinformatycznych baz danych,  
b) obsługi, przetwarzania i przekazywania informacji z systemów  monitorujących 

zagrożenia, 
c) przekazywania i wymiany informacji pomiędzy podmiotami ochrony ludności, 
d) wsparcia finansowego organów administracji publicznej,  
e) zasiłków celowych dla osób poszkodowanych wskutek wystąpienia sytuacji 

zagrożenia; 
6) przygotowania obrony cywilnej. 

Zasady otrzymywania i rozliczania dotacji na zadania zlecane, o których mowa wyżej, będą 
określały przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526). 
 
2.5. Przepisy wykonawcze. 
 
Projektodawca przewiduje potrzebę wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia,  
w którym ma być określony sposób przygotowania procesu podwyższania gotowości 
podmiotów ochrony ludności oraz procesu przekształcenia określonych podmiotów ochrony 
ludności w organizacje obrony cywilnej.  W rozporządzeniu powinno się wskazać sposób 
podwyższania gotowości podmiotów ochrony ludności, 
Projekt będzie również zawierał upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania 
rozporządzenia regulującego kwestie organizacji i warunków przygotowania oraz sposób 
funkcjonowania systemów monitorowania, pomiarów, analiz, prognozowania,  
powiadamiania i ostrzegania o zagrożeniach i skażeniach na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz właściwość organów w tych sprawach. 
Dodatkowo, projekt będzie zawierał upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania 
rozporządzenia w sprawie zasad udzielania wsparcia finansowego i rzeczowego dla organów 
administracji publicznej w celu usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych sytuacji 
zagrożeń oraz zasad przyznawania środków pomocowych dla osób poszkodowanych  
w związku z tymi zdarzeniami, a także warunków i trybu postępowania w sprawach  
o udzielenie pomocy. 
Przewiduje się również, że Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi organizację 
szkoleń w zakresie ochrony ludności. W rozporządzeniu będą uwzględnione podmioty objęte 
tymi szkoleniami, zadania w zakresie planowania i realizacji szkoleń oraz właściwość 
organów w tych sprawach. 
W drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powinny zostać 
uregulowane ponadto: 

1) szczegółowa organizacja centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich 
centrów powiadamiania ratunkowego oraz sposób realizacji zadań ww. centrów; 

2) procedura obsługi zgłoszeń alarmowych w centrum i wojewódzkim centrum. 
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Minister właściwy ds. wewnętrznych określi również w drodze rozporządzenia ramowy 
program szkolenia operatorów numerów alarmowych, rodzaje zajęć dydaktycznych w części 
teoretycznej i praktycznej wraz z ich wymiarem czasowym.  
 
2.6. Przepisy karne. 

Projektodawca zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej (kary grzywny) dla osoby, 
która wbrew przepisom ustawy używa znaku lub nazwy zastrzeżonej dla „Obrony Cywilnej”. 
Proponuje się, aby rozpoznawanie tego rodzaju spraw odbywało się w trybie przepisów  
o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
 
2.7. Przepisy zmieniające dostosowujące i końcowe oraz przewidywany termin wejścia  
w życie projektowanej ustawy. 
 
Projektodawca przewiduje zmiany w poniżej wskazanych aktach prawnych: 
 
1. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), proponuje się wprowadzenie 
następujących zmian: 
1) w art. 4:  
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do: 
1) pełnienia służby wojskowej; 

 2) wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych  
i przydziałów mobilizacyjnych; 

 3) świadczenia pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych; 
 4) odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby  

w jednostkach zmilitaryzowanych; 
 5) wykonywania świadczeń na rzecz obrony - na zasadach i w zakresie określonych  

w ustawie.”; 
b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „Wyznaczenie osób stanowiących personel 
organizacji obrony cywilnej oraz zakres zadań wykonywanych w składzie personelu 
podmiotu ochrony ludności i organizacji obrony cywilnej następuje na zasadach określonych 
w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej`.”; 
2) w art. 6 ust 2 uchyla się pkt 5; 
3) uchyla się art. 17; 
4) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Organy administracji i kierownicy jednostek określonych  
w art. 18 uwzględniają w toku wykonywania zadań w zakresie obronności postulaty 
dotyczące potrzeb Sił Zbrojnych, przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej lub 
organy wojskowe przez niego upoważnione.”; 
5) w art. 23 w pkt 3 uchyla się lit. b; 
6) w art. 30a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) kategoria A - zdolny do czynnej służby 
wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej 
służby wojskowej, o którym mowa w art. 59, a także zdolność do służby zastępczej;”  
7) w art. 53 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „zostały powołane do odbycia czynnej służby 
wojskowej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) 
do tej służby;”; 
8) w art. 54a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Organy wojskowe wyposażają żołnierzy w czynnej 
służbie wojskowej oraz osoby pełniące służbę w jednostkach zmilitaryzowanych 
przydzielonych do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, cywilny personel medyczno-



Strona 28 z 36 – Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
 

sanitarny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, osoby cywilne towarzyszące Siłom 
Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, personel organizacji „Polski Czerwony Krzyż” i innych 
ochotniczych organizacji pomocy, osoby cywilne wykonujące czynności duszpasterskie, 
personel organizacji obrony cywilnej, funkcjonariuszy Policji oraz inne osoby określone 
prawem międzynarodowym – w karty i tabliczki tożsamości.”; 
9) w art. 55 uchyla się ust. 2;  
10) art. 57 otrzymuje brzmienie: „1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, 
corocznie liczbę osób, które mogą być powołane w danym roku kalendarzowym do czynnej 
służby wojskowej. 
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić potrzeby uzupełnieniowe 
Sił Zbrojnych, ze wskazaniem rodzajów czynnej służby wojskowej, do których 
następowałoby powoływanie, a także możliwość odbywania danego rodzaju służby przez 
ochotników w ramach limitu osób, określonego w tym rozporządzeniu.”; 
11) uchyla się dział IV; 
12) w art. 200: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony  
w związku z ćwiczeniami wojskowymi, ćwiczeniami w obronie cywilnej, ćwiczeniami  
w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, wykonywaniem zadań z zakresu ochrony 
ludności, a także w celu dostarczenia i obsługi przedmiotów świadczeń rzeczowych.”,  
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Podmioty ochrony ludności oraz zakres zadań 
wykonywanych przez te podmioty określa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej.”;  
13) w art. 202 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nakłada,  
w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek świadczeń osobistych na wniosek wojskowego 
komendanta uzupełnień, kierownika jednostki organizacyjnej stanowiącej bazę formowania 
specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej, kierownika jednostki organizacyjnej 
wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa, o której mowa w art. 208 ust. 2, albo 
podmiotu ochrony ludności.”;  
14) w art. 206a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „osoby odbywające służbę zastępczą;”; 
15) w art. 208 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na 
rzecz Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie 
tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, podmiotów ochrony ludności oraz jednostek 
organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa albo zwalczania klęsk 
żywiołowych i likwidacji ich skutków.”; 
16) w art. 209 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „w związku z wykonywaniem zadań  
z zakresu ochrony ludności - dwudziestu czterech godzin.”;  
17) w art. 212 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Organy administracji rządowej, organy samorządu 
terytorialnego oraz przedsiębiorcy są obowiązani, na żądanie wojskowych komendantów 
uzupełnień oraz organów administracji właściwych w zakresie ochrony ludności, o których 
mowa w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, do udzielania informacji, według 
posiadanych ewidencji, o stanie nieruchomości i rzeczy ruchomych mogących być 
przedmiotem świadczeń rzeczowych.”; 
18) w art. 225: 
a) w ust. 1 uchyla się pkt 2; 
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „uporczywie uchyla się od wykonywania poleceń 
służbowych albo w czasie odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do 
militaryzacji;”; 
19) uchyla się art. 226 i 236. 
 
2. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r.  
Nr 65, poz. 437, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 



Strona 29 z 36 – Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
 

1) w art. 29 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „ochrony ludności i obrony cywilnej;”; 
2) w art. 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje 
nadzór nad działalnością Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Szefa 
Urzędu do spraw Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Biura 
Ochrony Rządu.”. 
 
3. Art. 7 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) otrzymuje brzmienie: „porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym 
wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu materiałów służących ochronie ludności;”. 
 
4. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592, z późn. zm.) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:  
1) w ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej 
zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,  
w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu materiałów służących ochronie 
ludności;”;  
2)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin, 
z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie ludności i obronie 
cywilnej.”. 
 
5. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. Nr 91, poz. 576,  
z późn. zm.) proponuje się dodanie w art. 14 ust. 1 pkt 17 w brzmieniu: 
„17) ochrony ludności.”. 
 
6. W ustawie o z dnia 18 kwietnia 2002 r. stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558,  
z późn. zm.) proponuje się wprowadzenie zmian: 
1) w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „W czasie stanu klęski żywiołowej wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) może podnieść gotowość jednostek ochrony ludności, o których 
mowa w art. 4 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, podlegających im lub organom, 
bądź kierownikom, o których mowa w ust. 2.”; 
2) w art. 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „W czasie stanu klęski żywiołowej 
starosta może podnieść gotowość jednostek ochrony ludności, o których mowa w art. 4 
ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, podlegających im lub organom bądź 
kierownikom, o których mowa w ust. 2.”; 
3) W art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „W czasie stanu klęski żywiołowej 
wojewoda może podnieść gotowość jednostek ochrony ludności, o których mowa w art. 4 
ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, podlegających im lub organom,  
o których mowa w ust. 2.”; 
4) po art. 13 dodaje się art. 13a i 13b w brzmieniu: „13a. Na wniosek wojewody, bądź 
ministra, o którym mowa w art. 8 ust. 4, minister lub kierownik urzędu centralnego podnosi 
gotowość wszystkich, bądź niektórych podległych mu lub przez niego nadzorowanych 
podmiotów ochrony ludności, o których mowa w art. 4 ustawy o ochronie ludności i obronie 
cywilnej i przekazuje je do dyspozycji organu kierującego działaniami, o których mowa w art. 
8” oraz: „13b. Organ kierujący działaniami, o którym mowa w art. 8, przekazane mu do 
dyspozycji podmioty ochrony ludności może przekazać pod kierownictwo organu właściwego 
do zwalczania zagrożenia będącego podstawą wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.”; 
5) Art. 20 otrzymuje brzmienie: „Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela  
w stanie klęski żywiołowej stosuje się do osób fizycznych zamieszkałych lub czasowo 
przebywających na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej, oraz 
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odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze, na którym został 
wprowadzony stan klęski żywiołowej i podmiotów ochrony ludności, w których został 
podniesiony stan gotowości, z zastrzeżeniem art. 24 i art. 25.”. 
 
7. Traci moc dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk 
żywiołowych (Dz. U. Nr 23, poz. 93, z późn. zm.). 
 
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu 
ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania 
klęsk żywiołowych (Dz. U. Nr 55, poz. 573) utrzymuje swoją moc do chwili wejścia w życie 
aktu wykonawczego wydanego na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. 
 
9. 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. Nr 96, poz. 850) traci swą moc 12 miesięcy od wejścia w życie 
ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. 
 
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów 
wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415) 
zachowuje swą moc do czasu wydania rozporządzenia na podstawie ustawy o ochronie 
ludności i obronie cywilnej. 
 
11. Projekt nowelizacji powinien regulować ponadto kwestię przepisów przejściowych  
w zakresie: 
1) wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego w ramach porozumień 

zawartych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy  
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 59); 

2) zapewnienia, że do dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o utworzeniu 
Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych, centra powiadamiania 
ratunkowego i wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego mają prawo uzyskać od 
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego informacje i dane, o których mowa w art. 14f 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej; 

3) zapewnienie, że do czasu utworzenia centrów powiadamiania ratunkowego  
i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, jednak nie później niż do dnia  
31 grudnia 2011 r., informacje i dane, o których mowa w art. 78 ust. 1-3 ustawy - Prawo 
telekomunikacyjne, uzyskują również inne podmioty, którym właściwy miejscowo 
wojewoda, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 59), powierzył wykonywanie zadań 
centrum powiadamiania ratunkowego; 

4) zapewnienie, że do czasu utworzenia centrów powiadamiania ratunkowego  
i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, jednak nie później niż do dnia  
31 grudnia 2011 r., dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest 
obowiązany zapewnić kierowanie połączeń, o których mowa w art. 77 ust. 2 ustawy  
- Prawo telekomunikacyjne, do podmiotów, którym właściwy miejscowo wojewoda, 
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, powierzył wykonywanie zadań centrum powiadamiania ratunkowego; 

5) wskazanie, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 e 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej zachowują moc do czasu wejścia w życie 
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przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie nowej ustawy, pod warunkiem, że 
nie są z nią sprzeczne. 

 
12. Zmiany związane z wdrożeniem regulacji dotyczącej powiadamiania ratunkowego: 
1) W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r.  
Nr 178, poz. 1380). wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 12 otrzymuje brzmienie: 
„12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni nadzór nad 
funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz nad ochroną 
przeciwpożarową”; 

2) uchyla się art. 14a-14f. 
2) W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558,  
z późn. zm.) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. W zapobieganiu skutkom klęski 
żywiołowej lub ich usuwaniu uczestniczą: Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, Policja, jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
dyspozytorzy medyczni, jednostki ochrony zdrowia, Straż Graniczna, Morska Służba 
Poszukiwania i Ratownictwa oraz inne właściwe w tych sprawach państwowe urzędy, 
agencje, inspekcje, straże i służby.”. 
3) W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,  
z późn. zm.) w art. 77 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„2. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany zapewnić 
kierowanie połączeń do numeru alarmowego "112" numeru alarmowego 999, numeru 
alarmowego 998 i numeru alarmowego 997 do centrum powiadamiania ratunkowego oraz 
połączeń do innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb 
ustawowo powołanych do niesienia pomocy.”. 
4) W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.  
Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
a) w art. 21 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) informacje o lokalizacji wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego i centrów 
powiadamiania ratunkowego w rozumieniu niniejszej ustawy”; 
b) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Dysponent jednostki zatrudnia dyspozytora medycznego albo zawiera z nim umowę 
cywilnoprawną.”; 
c) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W wojewódzkim centrum powiadamiania ratunkowego lub w wojewódzkim centrum 
zarządzania kryzysowego działają lekarze koordynatorzy ratownictwa medycznego w liczbie 
niezbędnej do zapewnienia całodobowej realizacji zadań, o których mowa w ust. 2. Decyzję  
o umiejscowieniu lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w wojewódzkim centrum 
powiadamiania ratunkowego albo w centrum powiadamiania ratunkowego podejmuje 
wojewoda.”; 
d) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Oznaczenia systemu używają jednostki systemu oraz lekarz koordynator ratownictwa 
medycznego.”. 
5) W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 59, poz. 590, 
z późn. zm.) w art. 16 ust. 2 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie: 
„8) pełnienie całodobowego dyżuru lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,  
w przypadku podjęcia przez wojewodę decyzji o umiejscowieniu go w wojewódzkim centrum 
zarządzania kryzysowego.”. 
Wprowadzony zostanie przepis dostosowujący, wskazujący, iż centra powiadamiania 
ratunkowego i wojewódzkie centra powiadamiana ratunkowego utworzone zgodnie  



Strona 32 z 36 – Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
 

z przepisami przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz. U. z  2009  r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) stają się z mocy prawa centrami 
powiadamiania ratunkowego i wojewódzkimi centrami powiadamiania ratunkowego,  
w rozumieniu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. 
 
13. Zgodnie z założeniem projektodawcy, ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.  
 
3.1. Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym budżet 
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, rynek pracy, konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, z uwzględnieniem funkcjonowania przedsiębiorstw,  
a także sytuację i rozwój regionalny. 
 
Regulacje zawarte w ustawie będą miały wpływ na dochody i wydatki z budżetu państwa  
w części 42 – Sprawy wewnętrzne, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa (rozdział 75414 – Obrona cywilna). Z uwagi na konieczność przedłożenia 
szczegółowej kalkulacji kosztów związanych z wejściem w życie regulacji,  
a obecnie jest to trudne do zrealizowania, zostaną one przedstawione na dalszym etapie prac 
nad projektem ustawy. 
Projekt weryfikuje założenia funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego, jednak 
koszty budowy pozostają na niezmienionym poziomie – 250 mln zł (w latach 2009 - 2012)  
i zostaną sfinansowane głównie z budżetu państwa oraz środków unijnych. W budżecie 
państwa na 2010 r. w rezerwie celowej poz. 9, budowa systemu powiadamiania ratunkowego 
na terenie kraju, zaplanowana została m. in. kwota 34 100 tys. zł na budowę systemu 
powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Natomiast na rok 2011 zaplanowana została 
kwota 69 100 tys. zł.  
W 2009 r., z rezerwy celowej (pozycja 10 – ratownictwo medyczne) dla poszczególnych 
województw uruchomiono kwotę 18,4 mln zł. Wydatki (poza województwem małopolskim) 
realizowane były przez Komendy Wojewódzkie i Powiatowe /Miejskie PSP (dział – 754 
(bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż, rozdział – 75410 (komendy wojewódzkie PSP, 
rozdział – 75411(komendy powiatowe PSP). W przypadku województwa małopolskiego, 
powstało funkcjonujące centrum powiadamiana ratunkowego, w przypadku pozostałych 
województw rozpoczęto prace związane z przygotowaniem funkcjonowania stanowisk 
kierowania PSP. 
W ramach ww. rezerwy, sfinansowane zostaną również koszty podłączenia lokalizacji WCPR 
do węzłów sieci OST 112, które przeprowadzi Policja. W tym celu, w dniu 9 września 2010 r. 
Minister SWiA wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o uruchomienie kwoty  
4.000.000 zł z rezerwy celowej poz. 9 – Budowa systemu powiadamiania ratunkowego na 
terenie kraju. Środki zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r.  
Pozostała kwota w wysokości 6.309.000 zł będzie przeznaczona na zapewnienie 
infrastruktury telekomunikacyjnej w celu uruchomienia transmisji danych w OST 112 na 
potrzeby obsługi Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (WCPR). Środki te 
zostaną wykorzystane na opłacenie usługi zestawienia łączy OST 112 na poziomie 
wojewódzkim (POL20), co po podłączeniu WCPR do OST 112, umożliwi uruchomienie 
komunikacji na potrzeby obsługi zgłoszeń alarmowych przez WCPR. Ww. środki zostały 
przyznane Centrum Projektów Informatycznych decyzją Ministra Finansów z dnia 13 
października 2010 r. 
Warto dodać, że jakkolwiek trudno jest jednoznacznie oszacować kwotę, to na pewno wraz ze 
zmianą podejścia do budowy centrów powiadamiania ratunkowego, dokonane zostaną 
znaczące redukcje wydatków. 
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Redukcja kosztów będzie wynikała ze zlokalizowania w jednym miejscu centrów 
powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego.  
W stosunku do wcześniejszych ustaleń dotyczących ewentualnej liczby centrów 
powiadamiania ratunkowego, w 11 województwach, w których uzgodniono dokumenty 
nazwane „Koncepcjami systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa” – 
planowano 126 centrów powiadamiania ratunkowego. W sytuacji zastosowania kryteriów 
określania liczby centrów powiadamiania ratunkowego, zgodnie z którym jedno centrum jest 
tworzone dla obszaru zamieszkiwanego przez 1 mln mieszkańców, centrów powiadamiania 
ratunkowego nie powinno powstać więcej niż 38 w skali całego kraju. Obecnie realizowany 
jest pierwszy etap wdrażania systemu powiadamiania ratunkowego, w którym powstaną 
centra powiadamiania ratunkowego i wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego 
tworzone głównie w miastach wojewódzkich. W etapie tym powstanie pierwszych 18 centrów 
powiadamiania ratunkowego.  
Redukcja kosztów zostanie również osiągnięta poprzez zmniejszenie liczby operatorów 
numerów alarmowych, w stosunku do pierwotnie planowanych zasobów (co oznacza, że taka 
sama liczba zgłoszeń zostanie obsłużona przez mniejszą liczbę operatorów). Kryterium 
dotyczące operatorów numerów alarmowych – w stosunku do niektórych kryteriów 
przewidzianych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu zostało sześciokrotnie 
zmniejszone. Kryterium określania liczby operatorów numerów alarmowych i dyspozytorów 
medycznych oszacowane zostało na podstawie wniosków wynikających z pilotażu centrum 
powiadamiania ratunkowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, dla 
populacji 1 miliona mieszkańców oraz na podstawie danych wynikających ze zbieranych 
corocznie danych dotyczących liczby wywołań na podstawowe numery alarmowe.  
Umieszczanie centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania 
ratunkowego w obiektach stanowiących własność Skarbu Państwa nie pociągnie za sobą 
dodatkowych skutków dla budżetu państwa, gdyż wszystkie obecnie wytypowane  
i uzgodnione lokalizacje tychże centrów są obiektami posiadającymi status własności Skarbu 
Państwa. 
Objęcie systemu szkoleń operatorów numerów alarmowych o zasady udzielania pierwszej 
pomocy, jest bardzo ważnym elementem, w pracy operatora numerów alarmowych. Nie 
pociągnie za sobą dodatkowych skutków dla budżetu państwa.  
Wejście w życie ustawy może spowodować ewentualne dodatkowe wydatki dla jednostek 
samorządu terytorialnego, natomiast nie będzie miało wpływu na rynek pracy, 
konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów. 
 
Aktualnie wydatki państwa na obronę cywilną planowane są w części 42  budżetu państwa 
(sprawy wewnętrzne) rozdział 754 14 (obrona cywilna) realizowane przez Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju  oraz w części 85 (budżet wojewodów) rozdział 75011 i 75414. 
Wydatki te w  latach 2006 – 2008  przedstawiały się następująco: 
 
2006 r. 
1)    Część 85 – wydatki wojewodów (wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego)  

854 etaty ogółem i  wydatki 41.249 tys. zł.   
2)    Część 42 – wydatki Szefa Obrony Cywilnej Kraju - 334 tys. zł. 
 
2007 r. 
1)    Część 85 – wydatki wojewodów (wydziały bezpieczeństwa i  zarządzania kryzysowego)  

884 etaty ogółem i wydatki 41.307 tys. zł  oraz 3314 zł na wydatki majątkowe.  
2)    Część 42 – wydatki Szefa Obrony Cywilnej Kraju - 165 tys. zł. 
 



Strona 34 z 36 – Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
 

2008 r. 
1)    Część 85 – wydatki wojewodów (wydziały bezpieczeństwa i  zarządzania kryzysowego)  

690  etatów ogółem i wydatki 39.329 tys. zł  oraz 3595 zł na wydatki majątkowe.  
2)    Część 42 – wydatki Szefa Obrony Cywilnej Kraju - 156 tys. zł. 
 
2009 r. 
1) Wydatki operacyjne: 26.036 tys. zł; 
2) Wyposażenie techniczne: 2.862 tys. zł. 
Ogółem: 28.898 tys. zł. 
 
Powyższe dane, obrazujące wydatki wojewodów dotyczą wydziałów bezpieczeństwa  
i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, realizujących także inne zadania 
administracji rządowej w tym także zadania obrony cywilnej.  
Wydatki na szczeblu centralnym realizowane  przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju dotyczą 
jedynie wydatków na szkolenie. 
Wielkość środków przeznaczanych na obronę cywilną wskazuje na niemalże zapaść 
finansową w dziedzinie przygotowania państwa i społeczeństwa do realizacji zadań z zakresu 
ochrony ludności.  
Zadania obrony cywilnej ujęte w obowiązującej ustawie o powszechnym obowiązku obrony  
są zadaniami nieadekwatnymi do współczesnych wyzwań i zagrożeń, stąd też wydatki 
budżetu państwa na ten cel zostały ograniczone do minimum i zabezpieczają  głównie 
wydatki osobowe wojewodów  na administrację rządową. Środki jakimi dysponuje Szef 
Obrony Cywilnej Kraju praktycznie uniemożliwiają realizację jego zadań.  
Projekt ustawy zakłada, że finansowanie ochrony ludności odbywać się będzie w ramach 
realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji 
rządowej a także w ramach zadań własnych innych podmiotów wykonujących zadania 
ochrony ludności na podstawie odrębnych przepisów.  
Ustawa przewiduje możliwości partycypowania w kosztach samorządów, m.in. poprzez 
przekazywania środków z budżetu państwa na zadania zlecone, np. budowa systemu 
ostrzegania i alarmowania, tworzenia rezerw i zapasów, utrzymywania pomieszczeń 
ochronnych, magazynów. W celu ułatwienia finansowania działań ochrony ludności podczas 
katastrof i wypadków projektowana ustawa przewiduje rozwiązania, które pozwalają na 
skuteczną realizację zadań pomocowych i humanitarnych bez względu na właściwość 
miejscową (rzeczową) organów władzy publicznej i administracji. 
Dotychczasowy budżet przekazywany na obronę cywilną przechodziłby w całości na zadania 
ochrony ludności realizowane przez organy określone w ustawie. 
Ustawa spowoduje konieczność zwiększenia nakładów na zorganizowanie systemowe 
ochrony ludności wg założeń ustawy przedstawionych powyżej. 
Wprowadzenie w życie ustawy o ochronie ludności umożliwi systemowego budowania 
rozwiązań organizacyjno-technicznych ochrony ludności poprzez corocznie zaplanowane na 
ten cel środki finansowe, z przeznaczeniem na określone cele, ale na konkretne zadania 
określone w ustawie. Należy bowiem zaznaczyć, że dotychczasowe finansowanie obrony 
cywilnej praktycznie nie dotyczyło zadań współcześnie rozumianej ochrony ludności,  
a wielkość środków planowana na ten cel przedstawiona powyżej, była tylko obowiązkiem 
wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. 
Nie jest zatem możliwe bezkosztowe zrealizowanie zadań przewidywanych w ustawie  
i stworzenie nowoczesnego systemu ochrony ludności, pomimo, że oparto jej główne 
założenia na funkcjonujących w państwie podmiotach, co w znacznym zakresie obniża koszty 
jej wprowadzenia. 
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Uchwalenie ustawy spowoduje skutki finansowe dla budżetu Państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego. W wielu przypadkach koszty te są już ponoszone bo dotyczą całej sfery 
bezpieczeństwa realizowanej w zakresie zadań własnych rządu lub samorządu a także zadań 
zleconych. Ustawa porządkuje jedynie zakres finansowania zadań ochrony ludności. Ustawa 
nie zmusza samorządów do zwiększania wydatków na cele i zadania określone w ustawie lecz 
wskazuje i umożliwia budowanie systemowych rozwiązań w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa swoim mieszkańcom w ramach swoich możliwości a także z wykorzystaniem 
pomocy innych samorządów i organów państwa. 
Najważniejszymi zadaniami projektowanej ustawy, dla których należy zaplanować  
w budżecie państwa środki finansowe dotyczą: 

1) unowocześniania i utrzymywania systemu alarmowania i ostrzegania ludności m.in. 
wdrożenie systemu wybiórczego powiadamiania przez telefonię komórkową; 
-coroczny przegląd urządzeń alarmowych – 3.5 mln zł rocznie, 
- przygotowanie systemu – przez okres wdrożeniowy 3 lata po 6 mln zł rocznie (system 
dotyczy wybiórczego powiadamiania przez telefonię komórkową i nie jest niezbędny, 
lecz z uwagi że jest wdrażany w krajach UE, powinien być również zastosowany  
w polskich rozwiązaniach); 

2) przygotowanie programów edukacyjnych z zakresu ochrony ludności dla szkół  
i społeczeństwa; 
- opracowanie programów i podręczników - ok. 1 mln zł, 

3) utworzenie rezerwy celowej w budżetach wojewodów na odszkodowania za szkody 
poniesione w związku z udziałem w działaniach ratowniczych  a także na realizację 
pomocy dla społeczeństwa dotkniętego klęskami żywiołowymi; 

4) zapewnienie etatów na przygotowanie do realizacji zadań wynikających z ustawy dla 
organów w ramach ich właściwości w sprawach ochrony ludności: 

- 20 etatów służby cywilnej  –  20 x 4414 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w korpusie służby cywilnej w 2009 r.) tj. 88.280 zł rocznie; 

5) szkolenia z zakresu ochrony ludności dla organów administracji publicznej, dla 
podmiotów ochrony ludności: 

- coroczne szkolenie i doskonalenie w tym wydawanie stosownej literatury – 2 mln  zł. 
Całkowity, szacunkowy koszt wdrażania ustawy oraz jej realizacji wyniósłby  
ok. 12 588 280 zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy i co najmniej tyle samo  
w kolejnych latach, w zależności od przyjętych przez poszczególne właściwe w sprawach 
ochrony ludności organy zamierzeń i zadań do wykonania. 
Pozostałe koszy funkcjonowania w ramach planowanych środków budżetów samorządów 
i administracji rządowej na dotychczasowych zasadach planowania. 
Zaznaczyć należy, że wejście w życie ustawy spowoduje również przepływ środków 
planowanych przez poszczególne podmioty ochrony ludności na dotychczasową obronę 
cywilną na zadania określone w ustawie, a zwłaszcza na zadania dotychczas nie realizowane, 
co powinno spowodować  znaczące zwiększenie nakładów na zadania ochrony ludności. 
Środki na ten cel powinny być zaplanowane w ramach zwiększenia planowanych dotychczas 
środków na obronę cywilną w budżecie państwa, na zadania określone w ustawie w budżecie 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
 
3.2. Konsultacje społeczne. 
 
W ramach konsultacji społecznych, projekt ustawy został przekazany naczelnym  
i centralnym organom administracji państwowej (członkom Rady Ministrów i kierownikom 
urzędów centralnych), terenowym organom administracji państwowej (wojewodom), 
reprezentacji organów samorządu terytorialnego - Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
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Terytorialnego oraz innym podmiotom, które w myśl projektu będą mogły realizować zadania 
związane z ochroną ludności i pomocą humanitarną, czyli społecznym organizacjom 
ratowniczym i humanitarnym powołanym do niesienia pomocy Związkowi Ochotniczych 
Straży Pożarnych, organizacjom wchodzącym w skład Rady do Spraw Ratownictwa 
Ochotniczego, działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Caritas Polska, Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiej 
Misji Medycznej, Maltańskiej Służbie Medycznej, Ogólnopolskiemu Związkowi 
Zawodowemu Pracowników Służb Ratowniczych, Krajowemu Związkowi Zawodowemu 
Pracowników Ratownictwa Medycznego, Polskiemu Towarzystwu Medycyny Stanów 
Nagłych i Katastrof, a także Związkowi Pracodawców Ratownictwa Medycznego  
i Transportu Sanitarnego Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), wyżej omawiany projekt ustawy zostanie 
umieszczony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.     
 
 


