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Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 
 
 

 
L. p.  

Organy 
administracji 

rządowej i inne 
podmioty 

 
Uwagi zgłoszone przez organy administracji rządowej  

i inne podmioty 

 
Stanowisko MSWiA 

1.  Minister – 
Członek Rady 

Ministrów 
Przewodniczący 

Stałego 
Komitetu 

1) Przedstawiona ocena skutków regulacji jest 
bardzo pobieżna, w szczególności  
w odniesieniu do wpływu projektowanej 
regulacji na finanse publiczne.  
W omawianym dokumencie jest tylko 
zapowiedź dokonania odpowiednich wyliczeń 
w terminie późniejszym, podczas gdy zgodnie  
z obowiązującym Regulaminem pracy Rady 
Ministrów  (§ 9 ust. 1 i 4) w projekcie założeń 
projektu ustawy powinna być przedstawiona 
ocena przewidywanych skutków społeczno-
gospodarczych sporządzona przed 
opracowaniem  tego projektu. 

2) Brak jest w  projekcie omówienia 
alternatywnych rozwiązań, z którego 
wynikałoby, że proponowane rozwiązanie  
jest rozwiązaniem optymalnym. 

3) W OSR nie zostały przedstawione wyniki  
przeprowadzonych konsultacji, co przewiduje 
przywołany wyżej § 9 ust. 4 Regulaminu pracy 
Rady Ministrów. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do uwzględnienia 

2. Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

I. Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy 
1. Potrzeba uchwalenia ustawy 
Należy zauważyć, że projektodawca nie przedstawił 
pełnej analizy problemu oraz możliwości podjęcia 
alternatywnych, w stosunku do uchwalenia 
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projektowanej ustawy w zaproponowanej formie  
i zakresie, środków umożliwiających osiągnięcie 
celu. Brak w przedstawionym projekcie wyżej 
wymienionych elementów wymaga uzupełnienia, co 
umożliwi pełną ocenę celowości opracowania projektu 
w tym kształcie. 
Dodatkowo należy nadmienić, że szereg 
projektowanych rozwiązań – wskazanych  
w dalszej części niniejszego pisma – zostało 
przedstawionych albo jako wyłącznie propozycje 
bez uzasadnienia albo propozycje, które uzasadniono 
w bardzo lakoniczny sposób nie podając przykładów 
– przynajmniej natury ogólnej – przemawiających za 
słusznością tych rozwiązań. Te wszystkie okoliczności 
utrudniają zajęcie kompleksowego stanowiska przez 
Rządowe Centrum Legislacji. Dopiero po 
przedstawieniu szerszego uzasadnienia 
projektowanych przepisów, będzie możliwe 
jednoznaczne ustosunkowanie się do zasadności 
opracowania przedmiotowego projektu  
w zaproponowanym zakresie.  
2. Cel ustawy 
Umieszczenie wszystkich spraw w zakresie ochrony 
ludności w jednym akcie normatywnym jest 
uzasadnione, bowiem – zgodnie z § 2 Zasad techniki 
prawodawczej – ustawa powinna wyczerpująco 
regulować daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając 
poza zakresem swego unormowania istotnych 
fragmentów tej dziedziny. Jednak biorąc pod uwagę 
zakres zmian zaproponowanych w ustawie  
o zarządzaniu kryzysowym, a także jej liczne 
nowelizacje (ustawa ta jest nowelizowana częściej niż 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia 
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raz w roku; obecnie w Sejmie znajduje się kolejny 
projekt zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 
druk nr 3387 z września br.) stosowne jest 
opracowanie projektu nowej ustawy. 
Decyzja o umieszczeniu zagadnień dotyczących 
ochrony ludności w ustawie o zarządzaniu 
kryzysowym implikuje pytanie, czy projektowana 
regulacja nie wypaczy ratio legis ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym. Warto zasygnalizować, 
że ustawa o zarządzaniu kryzysowym tworzy system 
zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia 
zagrożeń wymagających podjęcia szczególnych działań 
zwłaszcza przez organy administracji publicznej i Sił 
Zbrojnych RP w sytuacjach, które nie spełniają 
przesłanek wprowadzenia jednego ze stanów 
nadzwyczajnych (stanu wojennego, stanu wyjątkowego 
lub stanu klęski żywiołowej), a wymagane jest już 
jednak wdrożenie specjalnych mechanizmów mających 
na celu zapewnienie skutecznego monitorowania 
zagrożeń i podejmowania działań w celu ich eliminacji 
lub znacznego ograniczenia. Natomiast projektowana 
regulacja zakłada, że w razie ogłoszenia mobilizacji, 
po wprowadzeniu stanu wojennego i w czasie wojny 
podmioty ochrony ludności stają się organizacjami 
obrony cywilnej. Wydaje się, iż takie rozwiązanie 
jest sprzeczne z ratio legis ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym, a także może być odebrane jako próba 
obejścia warunków ustanowionych przez 
Konstytucję dla stanów nadzwyczajnych, 
pozwalające władzy publicznej na postępowanie 
analogiczne do działań dopuszczalnych w takich 
stanach – ale bez spełnienia konstytucyjnych 

 
 
 

Do odrzucenia jako niezgodne z przyjętą koncepcją zmian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Do uwzględnienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

wymogów przewidzianych dla stanów 
nadzwyczajnych. 
Jednocześnie należy podkreślić, że ludność powinna 
być objęta ochroną nie tylko w sytuacji kryzysowej, 
lecz również w czasie stanów nadzwyczajnych 
(wyjątkowego, stanu wojennego), dlatego 
umieszczenie tej problematyki w ustawie  
o zarządzaniu kryzysowym musi budzić 
wątpliwości. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem, 
które zapewniałoby także przejrzystość całej 
regulacji w tej materii, byłoby przeniesienie 
wspomnianej problematyki do odrębnej ustawy, 
łącznie np. z obroną cywilną. Dodatkowo trzeba 
zauważyć, że Rzeczpospolitą Polską obowiązują także 
m.in. postanowienia zawarte w Konwencjach  
o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 
12 sierpnia 1949 roku (Dz. U. z 1956 r. Nr 38,  
poz. 171) oraz w Protokołach Dodatkowych do 
Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r., 
dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych 
konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący 
ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów 
zbrojnych (Protokół II), sporządzonych w Genewie 
dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41,  
poz. 175), co w konsekwencji przekłada się na 
konieczność zapewnienia zgodności projektowanej 
regulacji z unormowaniami przewidzianymi w tych 
aktach prawnych. 
II. Propozycje rozstrzygnięć 
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy 
Proponuje się rozważyć zastosowanie 
pozaprawnych metod służących kształtowaniu 

 
 
 
 

 
Do odrzucenia jako niezgodne z przyjętą koncepcją zmian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do odrzucenia – zastosowanie metod pozaprawnych, praktykowane 
obecnie, nie przynosi oczekiwanych rezultatów w postaci zapewnienia 
wszystkim obywatelom informacji o właściwych sposobach 
zachowania w sytuacjach kryzysowych. Powinny to być działania 
systemowe i skoordynowane.  
 
Do uwzględnienia. 
Propozycja definicji: całokształt działań prowadzonych przez 
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świadomości społeczeństwa we wskazanym 
obszarze. 
 
 
Projektodawca w tym punkcie wyjaśnia co rozumie 
przez określenie „ochrona ludności” jednak 
posługuje się przy tym określeniami ogólnymi, które 
nie pozwalają na rozszyfrowanie definiendum. 
2. Definicje 
W tej części założeń zabrakło definicji pojęcia 
„ochrona ludności”.  
 
Ponadto należy zauważyć, iż definicja terminu 
„sytuacja zagrożenia” zawiera elementy podobne do 
tych, które występują w definicji określenia „sytuacja 
kryzysowa” (definicja zamieszczona w art. 3 pkt 1 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym). Mianowicie obie 
definicje wskazują  
na sytuację wpływającą negatywnie na poziom 
bezpieczeństwa ludzi. Proponuje się ponownie 
przeanalizować relacje zachodzące pomiędzy 
wskazanymi terminami. Przy takiej konstrukcji 
założenia trudno będzie sformułować przepis  
w sposób precyzyjny i jasny, zgodnie z zasadą 
przyzwoitej legislacji. 
3. Podmioty realizujące zadania ochrony ludności 
Przedstawiony w tym punkcie katalog podmiotów jest 
zbyt ogólny i chaotyczny (np. wydzielone 
pododdziały Sił Zbrojnych; inne podmioty ratownicze 
niewchodzące w skład krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego; organizacje społeczne, które w ramach 
swoich zadań ustawowych lub statutowych, są 

podmioty określone w niniejszej ustawie, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa ludności i ograniczanie skutków 
zagrożeń. 

 
 
 
 

 
Do odrzucenia – w projekcie dodane zostanie szersze uzasadnienie 
definicji i wskazana zostanie różnica pomiędzy sytuacją zagrożenia  
a sytuacją kryzysową w rozumieniu ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym.  

 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia  
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obowiązane do realizacji wszystkich lub niektórych 
zadań ochrony ludności – czyli trudno jest 
jednoznacznie stwierdzić o jakie podmioty chodzi). 
Wskazano m.in., iż podmiotami realizującymi zadania 
ochrony ludności są „straże”. Jeżeli zamiarem 
projektodawcy było ujęcie w tym określeniu 
wszystkich straży funkcjonujących w krajowej 
przestrzeni prawnej, to powstaje pytanie dlaczego  
w następnych punktach wymieniono tylko 
Państwową Straż Pożarną oraz ochotnicze straże 
pożarne. Wyjaśnić również należy relacje między 
katalogiem podmiotów realizujących zadania 
ochrony ludności a katalogiem organów właściwych 
w sprawach zarządzania kryzysowego, szczególnie 
w odniesieniu do organów administracji publicznej. 
Podnieść należy, że projektodawca wśród podmiotów 
realizujących zadania ochrony ludności wskazuje 
określone organy administracji publicznej, zaś zgodnie 
z art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
podmiotami, na które oddziałuje ta ustawa są organy 
administracji publicznej in genere. Przy proponowanej 
konstrukcji nowelizacji ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym wystąpiłby więc dysonans w zakresie 
podmiotowym regulacji. 
Podkreślić trzeba, iż projektodawca powinien 
jednoznacznie wskazać podmioty, które mają zostać 
objęte regulacjami projektowanej ustawy zarówno  
w odniesieniu do zarządzania kryzysowego jak  
i ochrony ludności. Dodatkowo należy wskazać na 
budzące wątpliwości sformułowanie w brzmieniu: 
„Wyżej wymienione zadania mają być wykonywane 
przez podmioty ochrony ludności stosownie do ich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia – w zależności od decyzji kierownictwa MSWiA 
co do kształtu regulacji (zmiana ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 
ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, ustawa o ochronie 
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właściwości, w trybie i na zasadach przewidzianych  
w projektowanej ustawie, a także w ustawach 
właściwych dla tych podmiotów (kompetencyjnych).”. 
Wspomniane wątpliwości nie tylko wiążą się  
z niedoprecyzowanym (niezdefiniowanym) przez 
projektodawcę określeniem „podmioty ochrony 
ludności”, ale przede wszystkim z zamiarem 
projektodawcy uregulowania zadań ochrony ludności  
i zarządzania kryzysowego w projektowanej regulacji. 
Skoro projektodawca postawił sobie taki cel, to 
niezrozumiałym jest odesłanie do zasad dotyczących 
ochrony ludności przewidzianych w ustawach 
kompetencyjnych. Dlatego też sugeruje się 
wyjaśnienie tej rozbieżności, tak aby jednoznacznie 
można było stwierdzić, że projektowana regulacja 
kompleksowo reguluje problematykę zarządzania 
kryzysowego i ochrony ludności – niejako 
„wyłączając” dotychczasowe uprawnienia w tym 
zakresie organów administracji publicznej zawarte  
w ustawach kompetencyjnych. Z kolei w odniesieniu 
do wspomnianych organów (ze szczególnym 
uwzględnieniem ministra SWiA oraz innych ministrów 
i organów centralnych) zasadnym wydaje się być 
doprecyzowanie, w jakim zakresie każdy z tych 
podmiotów realizuje zadania związane z ochroną 
ludności lub zarządzaniem kryzysowym. Postulat ten 
uzasadniony jest niewskazaniem wyraźnej linii 
podziału kompetencyjnego między np. ministrem 
SWiA a ministrem właściwym do spraw gospodarki. 
Potwierdzeniem tego są chociażby następujące 
fragmenty projektu założeń: „Projekt nowelizacji 
wskaże organy administracji publicznej właściwe  

ludności i ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia – sformułowania zawarte w projekcie zostaną 
doprecyzowane 
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w zakresie ochrony ludności, wprowadzając określony 
podział zadań, zależności możliwości współpracy na 
rzecz usprawnienia realizacji zadań ochrony ludności. 
(…) Minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie 
odpowiedzialny za realizację polityki państwa  
w zakresie ochrony ludności. (…) Do zadań ministrów 
w zakresie ochrony ludności będzie należała realizacja, 
w ramach własnych kompetencji, zadań z zakresu 
ochrony ludności.”. 
4. Zadania ochrony ludności 
Część zadań została sformułowana zdecydowanie 
zbyt ogólnie (np. prowadzenie edukacji społeczeństwa 
w zakresie ochrony ludności w tym kształtowanie 
świadomości zagrożeń i adekwatnych zachowań 
społecznych; przygotowanie organizacyjne i rzeczowe 
do reagowania; zapewnienie funkcjonowania służb 
użyteczności publicznej), co uniemożliwi 
zredagowanie precyzyjnych przepisów prawnych –  
w przypadku gdy projektodawca nie zdecyduje się na 
zastosowanie pozaprawnych metod służących edukacji 
społeczeństwa w zakresie ochrony ludności.  
Projektodawca w tej części założeń informuje, że 
zadania ochrony ludności będą realizowane przez 
podmioty ochrony ludności w trybie i na zasadach 
przewidzianych w projektowanej ustawie, a także  
w oparciu o przepisy ustaw właściwych dla tych 
podmiotów. Powstają wątpliwości, czy takie 
rozwiązanie przyczyni się do osiągnięcia jednego  
z celów regulacji jakim jest stworzenie w jednym akcie 
prawnym ram dla zapewnienia warunków niezbędnych 
dla ochrony ludności. Sygnalizuje się, iż obecne 
rozproszenie przepisów w zakresie ochrony ludności 

 
 
 

Do uwzględnienia w miarę możliwości, tak żeby ułatwić 
sformułowanie przepisów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia 
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zostało negatywnie ocenione przez projektodawcę  
w części projektu założeń dotyczącej potrzeby oraz 
celu uchwalenie ustawy. Należy podnieść, iż zasady 
wykonywania zadań ochrony ludności powinny zostać 
unormowane w jednym akcie prawnym.  
5. Zadania organów administracji publicznej  
w zakresie ochrony ludności 
Część zadań ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych w zakresie ochrony ludności została 
sformułowana zbyt ogólnie, a mianowicie: 
prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie 
ochrony ludności o charakterze ogólnokrajowym oraz 
popularyzowanie wiedzy w zakresie ochrony ludności 
wśród społeczeństwa, co uniemożliwi zredagowanie 
precyzyjnych przepisów prawnych.  
Proponuje się rozwinąć kwestie zawierania przez 
gminy i powiaty porozumień dotyczących realizacji 
zadań z zakresu ochrony ludności, a także obowiązku 
współpracy organów administracji publicznej  
z właściwymi w zakresie ochrony ludności 
społecznymi organizacjami ratowniczymi, 
organizacjami charytatywnymi, stowarzyszeniami, 
fundacjami oraz innymi podmiotami działającymi  
w obszarze właściwości organów administracji 
publicznej ponieważ w zaprezentowanym kształcie są 
one nieprecyzyjne. 
Do zadań wójta w zakresie ochrony ludności 
proponuje się dodać przygotowanie informacji  
o stanie przygotowań gminy do realizacji zadań 
ochrony ludności, bowiem projektodawca wśród 
zadań rady gminy w zakresie ochrony ludności 
wymienia rozpatrywanie, przynajmniej raz w roku, 

 
Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 

 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia 
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informacji wójta o stanie przygotowań gminy  
do realizacji zadań ochrony ludności. Podobnie do 
katalogu zadań marszałka województwa proponuje 
się dodać przygotowanie informacji o stanie 
przygotowań samorządu wojewódzkiego do 
realizacji zadań ochrony ludności, bowiem wykaz 
zadań sejmiku województwa zawiera rozpatrywanie, 
przynajmniej raz w roku, informacji marszałka 
województwa o stanie przygotowań samorządu 
wojewódzkiego do realizacji zadań ochrony ludności. 
Z uwagi na to, że jako jeden z powodów wprowadzenia 
zmian w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego 
projektodawca wskazał „wnioski i doświadczenia” 
wynikające z „realizacji projektu pilotażowego 
centrum powiadamiania ratunkowego  
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim”, zasadnym 
jest rozszerzenie założeń o syntetyczną informację 
dotyczącą tych „wniosków i doświadczeń”, tak aby 
ukazać praktyczny aspekt konieczności wprowadzenia 
projektowanych zmian, także w oparciu  
o doświadczenia z innych województw. 
Projektodawca przewiduje utworzenie centrów 
powiadamiania ratunkowego i umiejscowienie ich  
w strukturach organizacyjnych urzędów 
wojewódzkich. Jednocześnie proponuje „możliwość 
powierzenia przez wojewodę, w drodze 
porozumienia, tworzenia centrów powiadamiania 
ratunkowego starostom lub prezydentom miast na 
prawach powiatu.”. Taka propozycja powinna 
zostać uzupełniona o wskazanie przesłanek 
uprawniających do skorzystania przez wojewodę  
z takiej możliwości, co w konsekwencji przyczyni się 

 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględniania 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Do odrzucenia. Zasadą jest tworzenie przez wojewodę centrów 
powiadamiania ratunkowego umiejscowionych w strukturze urzędu 
wojewódzkiego. Jednocześnie wojewoda, jako przedstawiciel Rady 
Ministrów w województwie, odpowiada za m.in. zapewnienie 
współdziałania wszystkich organów administracji rządowej 
i samorządowej w województwie (art. 22 pkt 2 ustawy z dnia  
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie). Trudno byłoby wskazać kryteria według których 
wojewoda mógłby powierzać w drodze porozumienia organizowanie 
centrów powiadamiania ratunkowego starostom lub prezydentom 
miast na prawach powiatu, poza takimi kryteriami jak: dostępność 
infrastruktury budowlanej, rozwinięta infrastruktura 
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do ujednolicenia praktyki zawierania takich 
porozumień w skali całego kraju i jednocześnie 
pozwoli na zabezpieczenie ewentualnych środków 
finansowych służących do realizacji takich porozumień 
w aspekcie planistycznym. Skoro przesłanki będą 
wprost określone, to przy planowaniu budżetów organy 
samorządu terytorialnego jak i wojewodowie będą 
mogli przewidzieć, że w danym miejscu  
i w określonym czasie może zaistnieć konieczność 
utworzenia takich centrów, co z kolei implikuje 
konieczność zabezpieczenia w budżecie odpowiednich 
środków finansowych na ten cel. 
Kolejna propozycja, która nie jest do końca zrozumiała 
zawiera się w zdaniu:  
„W zakresie finansowania systemu powiadamiania 
ratunkowego zasadne byłoby zaproponowanie 
rozwiązania polegającego na finansowaniu systemu 
z budżetu państwa.”. Nasuwają się więc wątpliwości 
sprowadzające się co do zasady do tego, czy ta 
propozycja jest propozycją sensu stricte czy też 
może jedynie postulatem do rozważenia. Ze względu 
na brak alternatywy dla tego rozwiązania, jak i w trosce 
o respektowanie zasady precyzji w formułowaniu 
rozwiązań prawnych, zasadne jest przedstawienie 
wyjaśnienia opisanej wątpliwości. 
6. Programy ochrony ludności 
Biorąc pod uwagę, że projektodawca zaproponował, 
aby programy ochrony ludności mogły być 
opracowywane „przy udziale instytucji 
posiadających zaplecze merytoryczne  
i doświadczenie w realizacji zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego”, sugeruje się 

telekomunikacyjna, rozkład zgłoszeń alarmowych. Ponadto zapis 
w tym samym brzmieniu funkcjonuje już w systemie prawnym  
(art. 14 c ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej). 
 
 
 
 
Wyjaśnienie: sformułowanie jest propozycją zapisu  
w „Założeniach” i w ostatecznie w projekcie ustawy. Taka formuła 
została również przewidziana w obowiązujących obecnie  
w ww. zakresie przepisach – tj. w stawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej. 
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doprecyzowanie tej kwestii przez wskazanie 
przesłanek, których spełnienie powodowałoby 
automatyczne włączenie określonego podmiotu do 
grona takich instytucji. Z uwagi na to, że 
przygotowanie takich programów wiąże się  
z oddziaływaniem na szereg podmiotów i to nie tylko  
o zasięgu lokalnym, sformułowanie takich 
przesłanek – będących jednocześnie kryteriami 
doboru wspomnianych instytucji – zapewni 
przejrzystość procedur doboru tego typu partnerów 
współrealizujących zadania o charakterze publicznym. 
To z kolei spowoduje, że np. Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji będzie wskazywał 
konkretny podmiot ze zbioru instytucji spełniających 
określone w ustawie warunki jako współuczestnika 
realizacji wieloletniego planu ochrony ludności. 
Zawarcie expressis verbis w ustawie katalogu 
warunków, które powinna spełniać wspomniana 
przez projektodawcę instytucja, może się także 
przyczynić do wypracowania jednolitych 
standardów metodyki prac nad programami 
ochrony ludności, co w aspekcie ogólnokrajowym 
może mieć niebagatelne znaczenie. 
Odnosząc się do propozycji dotyczącej współpracy  
w zakresie tworzenia planów ochrony ludności między 
organami gminy i powiatu, a także wojewody, należy 
wskazać, że zasadnym jest opisanie w projekcie 
okoliczności, które uzasadniałyby możliwość 
zaistnienia takiej współpracy i takich, które 
stanowiłyby o obowiązku jej podjęcia. Sugestia ta 
wywodzi się z niejednoznacznego brzmienia 
następującego fragmentu projektowanych założeń: 
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„Projekt ustawy przewiduje, że programy tworzy się na 
szczeblu samorządu terytorialnego gminy, powiatu  
i wojewody, dopuszczając jednocześnie nie tylko 
możliwość współpracy w tym zakresie na równych 
szczeblach administracji publicznej w celu 
wykorzystania potencjału wspólnych przedsięwzięć, 
ale wręcz tworzenia programów wspólnych.”. Dlatego 
też, mając na względzie konieczność zredagowania 
przepisów prawnych na podstawie projektowanych 
założeń, sugeruje się doprecyzowanie tego ich 
fragmentu tak, aby możliwe było stwierdzenie,  
w jakich przypadkach omawiane plany mogłyby 
być tworzone a w jakich ich powstanie byłoby 
obowiązkowe. 
7. Edukacja i szkolenia w zakresie ochrony ludności 
Sposób odesłania do podstawy programowej,  
o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty, budzi 
wątpliwości, bowiem w przepisie tym (będącym 
jednocześnie upoważnieniem ustawowym) są 
enumeratywnie wymienione podstawy programowe, 
które w sposób szczegółowy mają zostać określone  
w akcie wykonawczym wydanym na jego podstawie. 
Stąd też wyjaśnienia wymaga czy propozycja 
projektodawcy w tym zakresie zmierza do 
wprowadzenia odpowiednich zmian (polegających na 
uwzględnieniu edukacji w zakresie ochrony ludności 
we wspomnianych podstawach programowych)  
w rozporządzeniach wydanych na podstawie  
ww. przepisu.  
Kolejną kwestią dotyczącą edukacji jest propozycja 
projektodawcy, aby to „służby, inspekcje i straże,  
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w ramach swoich kompetencji, podawały w celach 
edukacyjnych do publicznej wiadomości informacje 
dotyczące właściwych zachowań w sytuacji 
zagrożenia.”. Tak sformułowana propozycja budzi 
wątpliwości głównie z powodu niedookreślenia  
w jaki sposób wspomniane informacje mają być 
podawane do publicznej wiadomości. Stąd też, dążąc 
do pełnej realizacji zasady precyzji w formułowaniu 
rozwiązań prawnych ad futuram, proponuje się 
doprecyzowanie także tej kwestii.  
8. Zapewnienie schronienia dla ludności  
i zabezpieczenie mienia w sytuacji zagrożenia 
W ramach postulowanych planów „niezbędnych 
techniczno-organizacyjnie” przedsięwzięć, określenia 
„ważnej dokumentacji” i „cennych urządzeń” użyte 
w odniesieniu do zabezpieczenia przed skutkami 
zagrożeń ruchomości, powinny zostać 
doprecyzowane, tak aby w sposób jednoznaczny 
dało się zakwalifikować daną grupę dokumentacji 
czy urządzeń do odpowiednio „ważnej” albo 
„cennych”. 
Propozycja zmierzająca do tego, aby samorząd 
terytorialny planował „niezbędne techniczno-
organizacyjnie przedsięwzięcia” dotyczące 
wykorzystania podziemnych części obiektów 
komunikacyjnych, handlowych, usługowych, 
magazynowych lub wykorzystania pomieszczeń 
budowli ochronnych, jedynie w przypadku gdy 
wynikają one z odpowiednich wieloletnich programów 
ochrony ludności, wydaje się wymagać ponownej 
analizy. Można by przykładowo rozważyć 
przesłankę, na podstawie której, w przypadku 
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nieprzewidzianego (także w wieloletnim planie) 
zagrożenia oraz nieuwzględnienia w wieloletnim 
planie nowopowstałych wspomnianych obiektów lub 
budowli, byłoby możliwe ad hoc wykorzystanie 
takich obiektów lub budowli. Obecna redakcja 
projektowanych założeń w tym zakresie wyklucza taką 
możliwość.  
9. Prawa i obowiązki obywateli w zakresie ochrony 
ludności 
Wyjaśnienia wymaga jakie są relacje między 
świadczeniami osobistymi wymienionymi w art. 22  
ust. 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej  
a brzmieniem ppkt 2 i 3 założeń zawartych w pkt 2.  
w części 2.4. Prawa i obowiązki obywateli w zakresie 
ochrony ludności. Zestawiając przepisy zawarte  
w art. 22 ust. 1 pkt 2 i pkt 11 cyt. ustawy odpowiednio 
z ww. ppkt 3 i 2 wydaje się, że zakres przedmiotowy 
tych regulacji jest tożsamy. Dlatego też kwestia ta 
wymaga szerszego uzasadnienia. 
10. Funkcjonowanie obrony cywilnej 
W pkt 1-4 zawartych w tej części projektowanych 
założeń wskazano na to, że ustawa ma określić m.in. 
organy odpowiedzialne za określenie „podmiotów 
ochrony ludności”, które zostaną przekształcone  
w organizacje obrony cywilnej, a także szczegółowe 
zasady nadawania przydziałów organizacyjno-
mobilizacyjnych do służby w obronie cywilnej. 
Niestety projektodawca poprzestał wyłącznie na 
wskazaniu określonych problemów, które mają 
zostać uregulowane w drodze ustawy, bez chociażby 
ogólnego wyjaśnienia w jaki sposób problemy te 
mają być uregulowane. Brak uzasadnienia tak 
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istotnych kwestii uniemożliwia zajęcie jednoznacznego 
stanowiska przez Rządowe Centrum Legislacji  
i dlatego też sugeruje się rozszerzenie tej części 
założeń o wyjaśnienia dotyczące metod i form 
określenia przez przyszłą ustawę wspomnianych 
zagadnień. Sugestia ta dotyczy także wyjaśnienia  
w zakresie przykładowego wskazania działań jakich 
nie będą mogły się dopuścić organizacje obrony 
cywilnej, a które – jak to ujął projektodawca –  
„w świetle prawa międzynarodowego mogłyby być 
uznane za szkodliwe dla nieprzyjaciela”. Skoro 
bowiem projektodawca przewiduje nałożenie na te 
podmioty określonego obowiązku w postaci 
powstrzymywania się od wspomnianych działań to, 
zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, powinien 
opisać ów obowiązek w sposób precyzyjny. 
Niezależnie od tego wyjaśnienia wymaga użycie  
w przywołanym wyrażeniu wyrazu 
„nieprzyjaciela”. Wydaje się, że użycie tego 
określenia jest właściwe jedynie w odniesieniu do 
sytuacji związanych ze stanami nadzwyczajnymi,  
w szczególności ze stanem wojennym lub stanem 
wyjątkowym, dlatego też jego użycie w kontekście 
problematyki zarządzania kryzysowego budzi 
znaczne wątpliwości. 
Dodatkowo zwraca się uwagę na propozycję 
projektodawcy dotyczącą możliwości zawierania przez 
organy administracji publicznej umów z organizacjami 
społecznymi, „jeżeli podmioty te będą przez nie uznane 
za niezbędne do właściwego wykonywania zadań 
obrony cywilnej poprzez przekształcanie ich  
w organizacje obrony cywilnej (Rada Ministrów 
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określi w drodze rozporządzenia tryb zawierania tego 
rodzaju umów).”. Mając powyższe na względzie daje 
się pod rozwagę czy nie zastąpić wspomnianych 
organów jednym podmiotem, który byłby władny 
do zawierania tego typu umów. Scentralizowanie tej 
problematyki – głównie ze względu na daleko idące 
skutki płynące z realizacji takich umów – pozwoli na 
ujednolicenie kryteriów doboru takich organizacji, co 
także będzie sprzyjać transparentności działań organów 
administracji publicznej. Można by także rozważyć 
sytuacje, w których dany organ administracji 
publicznej wnioskuje do wspomnianego podmiotu 
uprawnionego do zawierania tego rodzaju umów  
o zawarcie umowy z konkretną organizacją społeczną. 
Niezależnie od powyższego sugeruje się poszerzenie 
założeń o doprecyzowanie określenia „niezbędne do 
właściwego wykonywania zadań obrony cywilnej”, 
bowiem ta ogólna przesłanka będzie mogła być 
stosowana niejednolicie w skali całego kraju, a to  
z kolei – z racji konsekwencji jakie wiążą się  
z proponowanym przekształceniem danej organizacji 
społecznej w organizację obrony cywilnej – będzie 
miało niebagatelne znaczenie. W projektowanych 
założeniach powinno się także określić essentialia 
negotii takich umów, pozostawiając do 
uregulowania w akcie wykonawczym jedynie tryb 
ich zawierania. 
11. Odszkodowania 
Projektodawca przewiduje, że prawo do 
odszkodowania „będzie przysługiwało również za 
zniszczenie, uszkodzenie, zużycie lub utratę mienia  
w czasie i w związku z wykonywaniem zadań ochrony 
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ludności, do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody.”. Biorąc pod uwagę ogólne zasady prawa 
cywilnego w zakresie problematyki odszkodowań,  
a także stanowisko projektodawcy, który stwierdza, że 
„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”, proponuje się rozważenie zastąpienia 
określenia „do wysokości” wyrażeniem  
„w wysokości” – co będzie stanowić o adekwatności 
odszkodowania za utracone mienie użyte w związku  
z wykonywaniem zadań ochrony ludności. 
Szerszego wyjaśnienia wymaga także kwestia 
okresów przedawniania się roszczeń z tytułu 
przedmiotowych odszkodowań. Projektodawca 
przewiduje, że co do zasady takie roszczenie będzie się 
przedawniało z upływem „roku od dnia, w którym 
poszkodowany dowiedział się o powstaniu szkody.”. 
Jednocześnie dodaje kolejną propozycję w brzmieniu 
„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.”. Stąd też proponuje się poszerzenie założeń 
o wyjaśnienie relacji między tymi dwiema 
sytuacjami, bowiem zestawiając je ze sobą można 
dojść do wniosku, że są one niespójne. 
Sugeruje się także rozważenie przypadków, w których 
bieg okresu przedawnienia ulega przerwaniu albo 
zawieszeniu, a także doprecyzowanie momentu,  
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w którym następuje zakończenie zadań „z zakresu 
ochrony ludności”. To doprecyzowanie jest bardzo 
istotne gdyż precyzyjne określenie momentu 
zakończenia wspomnianych zadań umożliwi 
prawidłowe ustalenie daty, w której rozpoczął się 
bieg okresu przedawnienia. Zasadnym wydaje się być 
także wskazanie expressis verbis w założeniach  
w jakim trybie mają być te roszczenia dochodzone – 
tzn. czy na drodze postępowania sądowego czy też 
może w toku postępowania administracyjnego. 
12. Finansowanie ochrony ludności 
Wyjaśnienia wymaga odwołanie do ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie 
zasad otrzymywania i rozliczania dotacji na zadania 
zlecane związane z ochroną ludności. Potrzeba takiego 
wyjaśnienia wynika z niejednoznacznej redakcji 
ostatniego zdania zawartego w części 2.4.3. 
Finansowanie ochrony ludności, a konkretnie  
z użycia w tym zdaniu wyrażenia „będą określały 
przepisy”. Mając to na uwadze należy stwierdzić, że  
z obecnego brzmienia tego zdania nie można 
jednoznacznie wywnioskować czy chodzi tu  
o odpowiednie stosowanie zasad określonych  
w ustawie o finansach publicznych czy też może jest 
to postulat wprowadzenia do tej ustawy nowych 
regulacji w tym zakresie. 
III. Przepisy wykonawcze 
1. Odnosząc się do zakresu przedmiotowego 
upoważnienia dla ministra SWiA do określenia 
„ramowego programu szkolenia operatorów 
numerów alarmowych, rodzajów zajęć 
dydaktycznych w części teoretycznej i praktycznej 
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wraz z ich wymiarem czasowym, zasad 
przeprowadzania egzaminu oraz kwalifikacji 
wykładowców i instruktorów”, z całą mocą należy 
podkreślić, że problematykę „zasad 
przeprowadzania egzaminu oraz kwalifikacji 
wykładowców i instruktorów” – jako materię 
zastrzeżoną dla ustawy – należy uregulować  
w projektowanych założeniach, a nie cedować jej 
regulację na akt wykonawczy. 
2. W odniesieniu do upoważnienia dla Rady Ministrów 
dotyczącego 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” – niniejsza uwaga jest 
analogiczna do powyższej ze wskazaniem na 
konieczność uregulowania w ustawie zasad 
udzielania wsparcia finansowego i rzeczowego, 
a także zasad przyznawania środków pomocowych. 
3. Z kolei propozycja dotycząca wydania 
rozporządzenia w zakresie m.in. organizacji centrów 
powiadamiania ratunkowego i procedury obsługi 
zgłoszeń alarmowych w centrum, powinna zostać 
uzupełniona o wskazanie organu, który byłby 
uprawniony do wydania takiego aktu 
wykonawczego. 
4. Uwagą wspólną do wszystkich propozycji 
związanych z wydaniem aktów wykonawczych na 
podstawie projektowanej regulacji jest brak  
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w projektowanych założeniach wytycznych do tych 
aktów. Dlatego też, mając na względzie art. 92 
Konstytucji RP, należy uzupełnić projekt w tym 
zakresie.  
IV. Przepisy karne 
Wskazuje się na nadzwyczaj skromną regulację sankcji 
karnych przewidzianych za naruszenie przepisów 
projektowanej regulacji, ograniczając ją jedynie do 
nieuprawnionego używania znaku lub nazwy 
zastrzeżonej dla „Obrony Cywilnej”. Proponuje się 
rozważenie poszerzenia katalogu przepisów 
karnych będących swoistego rodzaju „narzędziem 
egzekucji” dość licznych obowiązków, które 
przewiduje się wprowadzić na mocy projektowanej 
regulacji. Dodatkowo za takim stanowiskiem 
przemawia nie tylko dość szeroko sprecyzowana 
odpowiedzialność karna wynikająca z ustawy o stanie 
klęski żywiołowej, ale także propozycja projektodawcy 
usunięcia z ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów zawartych w art. 
226 i 236 tej ustawy, które statuują odpowiedzialność 
karną za naruszenie obowiązków w zakresie 
powszechnej samoobrony ludności. Stąd też kwestia 
minimalnego uregulowania odpowiedzialności 
karnej w projekcie zasługuje co najmniej na 
poszerzone uzasadnienie tej jego części. 
V. Przepisy dostosowujące  
1. Wobec braku jakiegokolwiek uzasadnienia 
propozycji zmian w ustawie o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
zwłaszcza w zakresie zniesienia służby 
przygotowawczej jako formy realizacji obowiązku 
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medycznego. 
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służby wojskowej, Rządowe Centrum Legislacji nie 
może zająć jednoznacznego stanowiska. Dopiero po 
przedstawieniu przez projektodawcę takiego 
uzasadnienia będzie możliwe ustosunkowanie się do 
poszczególnych zmian przedstawionych  
w projekcie. 
2. Odnośnie proponowanych zmian w ustawie o stanie 
klęski żywiołowej, z racji tego, że brak jest 
jakiegokolwiek uzasadnienia tychże propozycji, 
dopiero po jego przedstawieniu będzie możliwe zajęcie 
stanowiska w tym zakresie. 
3. Odnosząc się do propozycji dotyczących przepisów 
przejściowych, a zawartych w pkt 10. w części 2.7. 
Przepisy dostosowujące i końcowe oraz przewidywany 
termin wejścia w życie projektowanej ustawy, uwaga 
jest analogiczna jak w przypadku uwagi dotyczącej 
propozycji zmian w ustawie o stanie klęski 
żywiołowej. 
4. Propozycja zmian w art. 29 ust. 1 ustawy  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym powinna 
zostać wyjaśniona poprzez doprecyzowanie, jakiego 
rodzaju decyzję podejmuje wojewoda w odniesieniu 
do lekarza koordynatora medycznego.  
W zaproponowanym brzmieniu nie można 
jednoznacznie wskazać, czy chodzi tu  
o „umiejscowienie” określonego lekarza w konkretnym 
centrum na określonym stanowisku (decyzja 
sprowadzająca się w istocie do „personalnego 
wskazania lekarza”) czy też może chodzi tu  
o „umiejscowienie” jakiegokolwiek (nieokreślonego  
z imienia i nazwiska) lekarza w danym centrum. 
Redakcja drugiego zdania zaproponowanego przepisu 
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zmieniającego art. 29 ust. 1 tej ustawy wprowadza tego 
typu wątpliwości, które mogłyby nie zaistnieć, gdyby 
w takich sytuacjach stosować przepis zawarty w art. 29 
ust. 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym. Przepis ten stanowi bowiem, że 
wojewoda nawiązuje stosunek pracy na podstawie 
powołania z lekarzami koordynatorami medycznymi. 
W związku z tym, już na tej podstawie, wojewoda 
może „umiejscawiać” tych lekarzy w dowolny sposób 
w strukturach centrów. Dlatego też w przypadku 
odmiennego ratio legis projektodawcy, drugie 
zdanie proponowanego nowego brzmienia przepisu 
art. 29 ust. 1 powinno zostać usunięte albo tak 
sprecyzowane, aby uniknąć opisanych wyżej 
wątpliwości. 
VI. Przepis o wejściu w życie 
Biorąc pod uwagę etap prac legislacyjnych nad 
przedmiotowymi założeniami sugeruje się urealnienie 
daty wejścia w życie projektowanej regulacji. 
Reasumując: prawidłowo sporządzony projekt założeń 
projektu ustawy powinien składać się z trzech części,  
z których każda spełnia odmienny cel: 
część pierwsza ma umożliwiać dokonanie oceny 
celowości ewentualnego opracowania projektu ustawy; 
część druga ma umożliwiać opracowanie projektu 
ustawy na podstawie zawartych w nich postanowień; 
część trzecia winna przedstawiać ocenę 
przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) 
społeczno-gospodarczych regulacji, stosownie do 
przedmiotu i zasięgu oddziaływania projektowanej 
ustawy. 
Należy odnotować, że przedstawiony projekt założeń 
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projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym nie spełnia wyżej wymienionych 
standardów, bowiem: 
- brak jest pogłębionej oceny przewidywanych 
skutków (kosztów i korzyści) społeczno-
gospodarczych regulacji, w tym szacunkowych 
kosztów wprowadzenia regulacji oraz analizy 
korzyści do kosztów,  
- brak jest zaprezentowania możliwości podjęcia 
alternatywnych w stosunku do uchwalenia 
projektowanej ustawy środków umożliwiających 
osiągnięcie celu, 
- niektóre propozycje rozstrzygnięć są zbyt ogólne – 
nie można na ich podstawie sformułować 
precyzyjnych przepisów prawnych (np. ogólnie 
nakreślone niektóre zadania organów administracji 
publicznej, definicja ochrony ludności), 
- brak jest uzasadnienia szczegółowych rozwiązań, 
nie przeprowadzono konsultacji społecznych 
projektu. 
Ponadto, z uwagi na zakres zaproponowanych zmian, 
ponownie wskazuje się na zasadność opracowania 
założeń do projektu nowej ustawy, która 
kompleksowo regulowałaby problematykę ochrony 
ludności, co przyczyniłoby się także do zwiększenia 
przejrzystości projektowanej regulacji  
i pozostawałoby w zgodzie z zasadami techniki 
prawodawczej (por. § 84 Zasad techniki 
prawodawczej).  
Niezależnie od pozytywnej opinii Rady Legislacyjnej  
o założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym, w której zmianę ustaw 
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dotychczas obowiązujących (przede wszystkim nowelę 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym) uznano za 
właściwą formę legislacyjną osiągnięcia celu regulacji, 
Rządowe Centrum Legislacji stoi na stanowisku, że 
sposób ten byłby do zaakceptowania o tyle, o ile 
nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
ograniczałaby się do uregulowania zadań w zakresie 
ochrony ludności wyłącznie w sytuacjach 
kryzysowych.  Jeżeli zaś autor projektu założeń 
zdecydował, że wyodrębnione  
w ustawie o zarządzaniu kryzysowym zadania  
w zakresie ochrony ludności będą realizowane zarówno 
w sytuacjach „normalnych”, sytuacjach kryzysowych  
i stanach nadzwyczajnych, a także w stanie wojny, 
proponuje się rozważyć przeniesienie wspomnianej 
problematyki do odrębnej ustawy, łącznie np.  
z obroną cywilną. 
Jednocześnie należy zasygnalizować, że w obszarze 
ochrony ludności prowadzone są prace legislacyjne nad 
rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk 
sejmowy nr 3425), co uzasadnia postulat dotyczący 
przeanalizowania zaproponowanych rozwiązań  
w świetle tego projektu, celem zapewnienia 
spójności między tymi dwoma regulacjami. 
Dodatkowo wskazuje się na zasadność skorelowania 
prac – w zakresie rozwiązań merytorycznych – nad 
przedmiotowymi założeniami z założeniami do 
projektów następujących ustaw: ustawy  
o obronności, ustawy o służbie wojskowej, ustawy  
o Siłach Zbrojnych i ustawy wprowadzającej 
ustawę o obronności, ustawę o służbie wojskowej  
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i ustawę o Siłach Zbrojnych, których opracowanie 
zostało przewidziane w planie prac Rady Ministrów 
w 2010 r. w zakresie założeń do projektów ustaw. 
W projekcie nie zawarto także informacji o tym, czy 
jego opracowanie zostało przewidziane w planie 
pracy Rady Ministrów. 
Aktualizacji wymaga informacja o umieszczeniu 
projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. 

3. Rada 
Legislacyjna 

1. Forma legislacyjna osiągnięcia celu regulacji 
Projektowana ustawa ma dokonać istotnych zmian  
w obowiązującym porządku prawnym uzupełniając go 
o regulacje nowe – służące stworzeniu systemu 
ochrony ludności, zmieniając przy tym kilkadziesiąt 
dotychczasowych przepisów oraz usuwając z systemu 
prawa regulację dotyczącą tworzenia i funkcjonowania 
formacji obrony cywilnej, służby w tych formacjach 
oraz zasad powszechnej samoobrony ludności. Tak 
poważne zmiany czynią w pełni zasadnym postawienie 
pytania, czy należy je wprowadzić w życie w formie 
nowej ustawy, czy też poprzez zmianę ustaw 
dotychczas obowiązujących. Projektodawcy 
opowiedzieli się za tym drugim rozwiązaniem  
i należy uznać, że jest to właściwe podejście. 
Przesądza o tym zarówno cel i przedmiot 
uregulowania, jak i jego związek z dotychczas 
obowiązującymi ustawami.  
W przekonaniu autorów założeń w polskim systemie 
prawa istnieją istotne luki dotyczące przede wszystkim 
odpowiedzialności podmiotów, zaangażowanych  
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w zarządzanie kryzysowe za realizację zadań 
dotyczących ochrony ludności. Uważają oni także za 
niewystarczającą regulację kwestii odpowiedzialności 
obywateli za bezpieczeństwo własne i swoich 
najbliższych. Podstawową zmianą jakościową 
wprowadzoną ustawą o zmianie ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym miałoby być uzyskanie stanu ciągłości  
w odpowiedzialności poszczególnych instytucji 
publicznych za ochronę ludności w każdej sytuacji, nie 
zaś dopiero i tylko – jak wynika z obecnego brzmienia 
obowiązujących przepisów prawa – w momencie 
wystąpienia realnego zagrożenia. Ponieważ skala  
i znaczenie zidentyfikowanych w tych przepisach luk 
(wyliczonych w aż 14 grupach zagadnień1) ma 
bezpośredni związek z materią regulowaną przede 
wszystkim ustawą o zarządzaniu kryzysowym, 
uzupełnienie istniejącego porządku o projektowane 
regulacje prawne i uczynienie tego właśnie poprzez 
zmianę ustawy o zarządzaniu kryzysowym wydaje się 
w największym stopniu odpowiadać obowiązującym 
organy rządowe zasadom techniki legislacyjnej. 
Kompleks zagadnień uregulowanych dotąd tą ustawą 
zostanie wprawdzie rozbudowany w stopniu znacznym, 
ale jedynie w ujęciu ilościowym. Podstawowy jej 
korpus: cele i podstawowe zasady, nie ulegną zmianie.   
Z przepisu § 84 ZTP wynika, że jeżeli „zmiany 
wprowadzane w ustawie miałyby być liczne albo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Wymieniono tu brak jasnego wskazania w obowiązującym prawie odpowiedzialności, za realizację takich zadań jak m.in.: 1) informowanie, ostrzeganie i alarmowanie ludności, 2)  wymiana i analizowanie informacji 
pochodzących z systemów monitorowania zagrożeń pomiędzy podmiotami ochrony ludności, 3) wskazywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych, 4) prowadzenie działań ratowniczych, 5) przygotowanie warunków do 
ewakuacji ludności i prowadzenie ewakuacji, 6) zapewnienie ochrony przed skutkami zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych oraz usuwanie ich skutków, 7) zapewnienie osobom poszkodowanym lub 
ewakuowanym pomocy społecznej, 8) stworzenie warunków i możliwości identyfikacji osób poszkodowanych, 9) zapewnienie koordynacji przyjmowania i udzielania pomocy humanitarnej dla ludności poszkodowanej 
lub ewakuowanej, 10) prowadzenie edukacji społeczeństwa z zakresu ochrony ludności, w tym kształtowanie świadomości zagrożeń i adekwatnych zachowań społecznych, 11) opracowywanie i wdrażanie wieloletnich 
programów ochrony ludności, 12) przygotowanie i szkolenie podmiotów ochrony ludności do współdziałania, w tym prowadzenie ćwiczeń, 13) przygotowanie organizacyjne i rzeczowe do reagowania, 14) tworzenie 
rezerw zasobów służących ochronie ludności. 
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miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy albo 
gdy ustawa była już poprzednio wielokrotnie 
nowelizowana, opracowuje się projekt nowej ustawy”. 
Żadna z powyższych przesłanek w niniejszym 
przypadku nie zachodzi. 
2. Spójność z systemem prawa 
2.1. Analiza założeń ustawy o zmianie ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym wskazuje, że w istocie 
projektodawcy zmierzają do podniesienia prawnej 
rangi ustaleń, które w obecnym stanie prawnym mogły 
i powinny się znaleźć w planach i programach 
opracowywanych na podstawie tej ustawy, a po 
nowelizacji staną się powszechnie obowiązującymi, 
jednolitymi w całym państwie przepisami prawa  
o mocy ustawy lub rozporządzenia. Ponieważ 
adresatami rozstrzygnięć zawartych w ww. planach  
i programach są nie tylko organy administracji  
i jednostki organizacyjne bezpośrednio 
podporządkowane organom upoważnionym  
i zobowiązanych do opracowywania i wykonywania 
takich dokumentów, zamysł niejako „przeniesienia” do 
ustawy podstawowych ustaleń w zakresie treści i kręgu 
obciążanych powinnościami oraz odpowiedzialnością 
za ich realizację jest ze wszech miar uzasadniony  
i zgodny z założeniami polskiego systemu prawa. 
2.2. W ocenie projektodawców zadania realizowane  
w ramach ochrony ludności, w rozumieniu przyjętym 
w ocenianych założeniach, są realizowane na 
podstawie wielu różnych aktów prawnych i przez różne 
podmioty. Uważają, że konieczne jest ujęcie 
wszystkich zasadniczych przedsięwzięć realizowanych 
w tym obszarze w jednym akcie prawnym (w ustawie  
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o zarządzaniu kryzysowym). Zamierzają określić w ten 
sposób czytelne zakresy działalności  
i odpowiedzialności podmiotom zobowiązanym do ich 
wykonania. Jako nieodzowne traktują uporządkowanie 
relacji pomiędzy przedsięwzięciami ochrony ludności  
i obrony cywilnej. Na tym tle nie do końca 
zrozumiałym i pozbawionym wyraźnego 
uzasadnienia wydaje się być zamysł skreślenia  
w ustawie o powszechnym obowiązku obrony jej 
działu IV i pozostałych przepisów odnoszących się 
do obrony cywilnej. Tym bardziej, że zagadnienia 
dotyczące tworzenia i funkcjonowania formacji 
obrony cywilnej, służby w tych formacjach  
w okresie pokoju oraz – powszechnego obowiązku 
samoobrony nie znajdą swego miejsca  
i uregulowania w znowelizowanej ustawie  
„o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności”. 
Proponowane rozwiązania dotyczące obrony cywilnej 
odnoszą się w zasadzie wyłącznie do sytuacji 
powstałych po ogłoszeniu stanów nadzwyczajnych, 
natomiast przygotowanie do działania w takich 
warunkach miałoby się odbywać w ramach 
projektowanego systemu ochrony ludności.  
W tym kontekście zakładany cel projektu ustawy  
o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 
stworzenia „odpowiednich ram 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 
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odpowiednich zasobów” – może okazać się 
niemożliwy do osiągnięcia. Należy uznać za celowe 
pogłębione rozważenie planowanych zmian  
w organizacji obrony cywilnej z udziałem Ministra 
Obrony Narodowej. 
2.3. Autorzy założeń twierdzą, że projektowana 
nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
wprowadzi m.in. „jasny zakres zadań ochrony 
ludności” i „określi kompetencje organów 
administracji publicznej, służb i innych podmiotów”. 
Czytamy w nich, że projektowane 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”. Widać tu ewidentny brak 
spójności wewnętrznej założeń oraz spójności  
z całym systemem prawa – „podmiotami ochrony”  
i zarazem „organami ochrony” mają być te same 
organy rządowe i samorządowe administracji 
publicznej. Podmiotem (ochrony ludności) należy 
określać państwo i jednostki samorządu terytorialnego 
(jako podstawowe podmioty odpowiedzialne za 
ochronę ludności), a ewentualnie również państwowe  
i samorządowe jednostki organizacyjne (w tym służby, 
inspekcje i straże), zaś organami – organy tych 
podmiotów.  W przeciwnym razie przewidywane  
w założeniach „przekształcenie podmiotów ochrony 
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ludności w organizacje obrony cywilnej” (ss. 22-23) 
może prowadzić do absurdalnych wniosków, że 
wójt, minister czy wojewoda, staną się 
„organizacją” oddawaną do dyspozycji wójta, 
starosty etc.  
2.4. Określając zadania ochrony ludności stwierdza się, 
że będą wśród nich zadania polegające na budowie  
i utrzymaniu „budowli ochronnych, oraz dostosowanie 
istniejących obiektów do pełnienia funkcji takiej 
budowli”. W tym miejscu projektowana ustawa 
nakłada się na odrębną regulację ustawową Prawa 
wodnego i zadania wyznaczone jej przepisami 
administracji wodnej bez jednoczesnego wskazania 
wzajemnych relacji między obydwoma regulacjami 
ustawowymi. Natomiast przewidując, że jednym  
z zadań ochrony ludności jest „szkolenie podmiotów 
ochrony ludności do współdziałania” nie zauważono, 
że podmiotami tymi mają być różne jednostki 
organizacyjne (urzędy, szpitale etc.), a tych nie bardzo 
da się szkolić, chyba, że ich personel. 
2.5. Projektodawca przewiduje, że do zadań wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie ochrony 
ludności na obszarze gminy będzie należeć m.in. 
„realizacja, w ramach własnych kompetencji, zadań  
z zakresu ochrony ludności” (podobnie uczyniono  
w stosunku do starosty, wojewody i marszałka, a nawet 
– ministra właściwego do spraw wewnętrznych).  
A przecież to tautologia – „do zadań wójta należy 
realizowanie zadań wójta” (chyba, żeby przyjąć, że 
podmiotem ochrony ludności jest gmina – wówczas 
przepis wskazywałby domniemaną właściwość wójta 
we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych na rzecz 
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rady gminy lub innych organów, ze str. 13 założeń 
wynika bowiem, że rada też będzie miała jakieś 
zadania z tego zakresu). Przepisów ustaw nie powinno 
się formułować w taki nielogiczny sposób. Zagraża to 
bowiem spójności systemu prawa (sugeruje, że istnieją 
zadania organów administracji publicznej, których nie 
muszą one realizować, o ile przepis ustawy wprost tego 
nie  nakazuje).  
2.6. Do zadań tego samego organu (wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta) należeć ma „zapewnienie 
uczestnictwa pracowników urzędu gminy  
w szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu ochrony 
ludności i zarządzania kryzysowego” (str. 13). 
Ponieważ podmiotami ochrony ludności mają być 
także samorządowe jednostki organizacyjne, pojawia 
się pytanie: dlaczego tylko pracowników urzędu,  
a nie wszystkich podporządkowanych wójtowi 
jednostek realizujących gminny program ochrony 
ludności? 
2.7. Na str. 14 założeń zapowiedziano, że „w razie 
niezdolności do kierowania lub niewłaściwego 
kierowania działaniami” prowadzonymi w zakresie 
ochrony ludności przy współudziale organów 
administracji rządowej, wojewoda z inicjatywy własnej 
lub na wniosek starosty będzie mógł „zawiesić 
uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
oraz wyznaczyć pełnomocnika do realizacji tych 
zadań”. Wydaje się, że „niezdolność do kierowania” 
jest zbyt enigmatycznym i wieloznacznym powodem 
do zastosowania tak poważnej sankcji, jak 
zawieszenie uprawnień wójta. Za „niezdolnego” może 
starosta i wojewoda uznać wójta, do którego nie mają 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

osobistego zaufania, bo pochodzi z odmiennego 
ugrupowania. Proponujemy bardziej jednoznaczny 
powód – „zaniechanie przystąpienia do kierowania 
tymi działaniami” (w drugiej kolejności, po 
przesłance „niewłaściwego kierowania 
działaniami”). Ustanowienie przepisu prawnego  
w oparciu o koncepcję wyłożoną w założeniach 
stworzy bowiem stan sprzeczności ustawy  
z przepisami Konstytucji RP, gwarantującymi 
samodzielność organów j.s.t. w wykonywaniu 
wszystkich zadań, o ile mieszczą się one w granicach 
wyznaczonych prawem (art. 165.2, 166.2 i 171.1.). 
Szczególną uwagę należy tu zwrócić na przepis art. 
166 ust. 2 Konstytucji, z którego wynika, że sposób 
wykonania zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego przez państwo może określić wyłącznie 
ustawa. Proponowanemu rozwiązaniu brakuje owej 
ustawowej „określoności”.   
2.8. Z kolei do zadań marszałka planuje się zaliczyć 
„uwzględnianie w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa zadań ochrony ludności 
dotyczących infrastruktury i budowli mających istotny 
wpływ na bezpieczeństwo ludzi i środowiska”. To 
również przejaw braku spójności założeń z systemem 
prawa, bo przyjmowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego województwa to kompetencja 
sejmików. Marszałek mógłby jedynie uwzględniać 
takie zadania w projekcie planu, ale nie w planie. Na 
marginesie tej uwagi można jeszcze stwierdzić, że nie 
bardzo wiadomo dlaczego autorzy założeń 
zamierzają zwolnić marszałka z realizacji na 
poziomie województwa zadań adekwatnych do 
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zadań planowanych do realizacji w gminach  
i powiatach?  
Np. „inicjowania i organizowania współpracy  
w zakresie ochrony ludności pomiędzy powiatami oraz 
podmiotami wykonującymi zadania ochrony ludności, 
działającymi na obszarze województwa; zarządzania, 
organizowania i prowadzenia szkoleń i ćwiczeń  
z zakresu ochrony ludności dla personelu wojew. jedn. 
organiz., koordynowania realizacji zadań ochrony 
ludności na terenie województwa, organizowania  
i utrzymania elementów systemu monitorowania 
zagrożeń oraz alarmowania i ostrzegania 
społeczeństwa; zapewnienie uczestnictwa 
pracowników urzędu marszałkowskiego i jednostek 
podległych w szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu 
ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.” Tym 
sposobem budowany system ochrony ludności może 
się okazać pozbawiony cechy zupełności. Byłoby to 
jeszcze do zrozumienia i akceptacji, gdyby tego typu 
zadania (przynajmniej częściowo) zamierzano 
powierzyć wojewodom. Tego jednak się w założeniach 
nie przewiduje. 
2.9. Podobny problem powstanie w zakresie nadzoru 
nad wykonywaniem ustawy. W założeniach przyjęto 
bowiem, że do zadań wojewody należy „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”. Nie wiadomo 
dlaczego wyłącza się tu nadzór nad wykonywaniem 
zadań przez rady gminne i powiatowe, skoro się je 
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im powierza. 
2.10. Problem z wewnętrzną spójnością ustawy 
ujawnia się także w przypadku projektowanych zadań 
ministra spraw wewnętrznych w zakresie ochrony 
ludności. Ma do niego należeć m.in. „analizowanie 
zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo  
i ochronę ludności” oraz „nadzór nad wykonywaniem 
zadań z zakresu ochrony ludności przez podmioty 
ochrony ludności na obszarze kraju” W pierwszym 
przypadku pojawia się wątpliwość, czy minister ma 
analizować zagrożenia na każdym poziomie (także 
każdej, gminy, powiatu, województwa)? W drugim – 
nasuwa się pytanie, czy nie jest to dublowanie 
kompetencji innych organów. W sumie koncepcja jest 
niejasna i nie jest to tylko niedociągnięcie w zakresie 
techniki prawodawczej. Skoro zamierzeniem autorów 
założeń było skonstruowanie jasnego podziału zadań  
i odpowiedzialności za ich wykonanie, powinni zadbać, 
aby planowany projekt nie rodził tego typu 
wątpliwości.  
2.11. Planowany podział kompetencji  
i odpowiedzialności powinien być racjonalny. 
Tymczasem „koordynowanie przyjmowania oraz 
przekazywania pomocy humanitarnej” planuje się 
zaliczyć wyłącznie do zadań MSWiA. Takie zadanie 
powinno pojawić się także na niższych szczeblach. 
Angażowanie ministra do koordynacji takiej pomocy 
na poziomie gminy Wąchock nie ma chyba sensu. 
Wszak projektodawcy deklarują poszanowanie dla 
zasady subsydiarności. Także inne zadanie MSWiA – 
„prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie 
ochrony ludności o charakterze ogólnokrajowym” – 
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rodzi wątpliwości. Czy faktycznie planuje się 
powierzenie budowę wałów i zbiorników 
retencyjnych temu ministrowi? Jeżeli nie, określenie 
tego zadania powinno być bardziej precyzyjne. 
2.12. Bardzo interesująco prezentuje się i zasadniczo 
zasługuje na poparcie koncepcja, aby wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), starosta i wojewoda mógł 
wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych,  
o których mowa w np. 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: 
– ewakuacji z miejsc zagrożenia; 
– zabezpieczenia własnych ujęć wody i środków 
spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem; 
– wykonywania pomocniczych czynności ratowniczych 
w sytuacji zagrożenia, bez narażania własnego zdrowia 
lub życia, nie dłużej niż do chwili ustąpienia sytuacji 
zagrożenia. 
Przewiduje się bowiem umożliwienie wprowadzenie 
tego rodzaju obowiązków bez ogłoszenia klęski 
żywiołowej. Krok taki – jak wskazują niedawne 
doświadczenia uzasadniony z racji nagłości stanów 
bezpośredniego zagrożenia – wymagałby jednak 
odpowiedniego sformułowania klauzul 
upoważniających do ich nałożenia na jednostkę 
(opartej na zasadzie proporcjonalności wobec zagrożeń 
dla życia, zdrowia i mienia publicznego, ew. – mienia 
prywatnego znacznej wartości). Oceniane założenia 
takich sformułowań jednak nie przewidują. Może to 
być podstawą zarzutu niekonstytucyjności 
nadmiernie ogólnie sformułowanych przepisów. 
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2.13. Projektodawcy zamierzają zawrzeć w ustawie 
również przepisy określające zasady planowania 
środków finansowych na realizację zadań ochrony 
ludności (pkt 2.4.3.). Ponieważ do zadań wojewody  
i ministra SW jako organów ochrony ludności ma 
należeć także „tworzenie rezerw materiałowych  
i sprzętowych służących ochronie ludności”  
i „prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie 
ochrony ludności”, należy planować również środki 
na ich sfinansowanie, a tego na str. 24 założeń nie 
przewidziano. 
3. Zasady funkcjonowania podmiotów i organów 
odpowiedzialnych za ochronę ludności w warunkach 
stanu klęski żywiołowej oraz po ogłoszeniu stanu 
mobilizacji 
Odnosząc się do drugiego z zagadnień wskazanych  
w wystąpieniu Szefa Centrum Legislacyjnego Rządu 
do Rady Legislacyjnej o wyrażenie opinii  
o przedmiotowych założeniach można powiedzieć, że 
ewentualne obawy co do właściwego potraktowania 
przez ich autorów kwestii zasad  funkcjonowania 
podmiotów i organów odpowiedzialnych za ochronę 
ludności w warunkach stanu klęski żywiołowej oraz po 
ogłoszeniu stanu mobilizacji, są nieuzasadnione. Nie 
będą tu występowały kolizje norm aktualnie 
obowiązujących ustaw (o klęskach żywiołowych oraz  
o powszechnym obowiązku obrony) z normami 
znowelizowanej ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 
Zapewnią to stosowne zmiany w obu aktach zakładane 
przez pomysłodawców szerokiej nowelizacji tej 
ustawy.  
4. Zagadnienia techniki prawodawczej 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

4.1. W założeniach używa się zwrotów, które są 
czymś nowym, a można powiedzieć nawet „obcym” 
polskiemu systemowi prawa, chociaż bez trudu można 
użyć w ich miejsce pojęć stosowanych w nim 
powszechnie. Np. w pkt. 2.3.1., wymieniając podmioty 
realizujące  zadania ochrony ludności wskazano pod 
poz. 9 „jednostki organizacyjne samorządu 
terytorialnego”. Nie wiadomo co to oznacza: „jednostki 
samorządu terytorialnego”, „samorządowe jednostki 
organizacyjne”, a może i jedne i drugie. Jeżeli tak, to 
zdecydowanie jaśniej brzmiałaby ustawa, gdy napisano 
w niej to wprost. 
4.2. Formułowanie w ustawach słowniczków pojęć jest 
zabiegiem uzasadnionym, ale tylko wówczas, jeżeli 
definiowany zwrot jest w danej ustawie używany,  
a proponowana definicja rzeczywiście dotyczy pojęcia 
które nie jest oczywiste i przyczynia się do jego 
lepszego, prawidłowego rozumienia i stosowania.  
Z tego punktu widzenia proponowany zestaw definicji 
ustawowych ma pewne braki. Po pierwsze, zawarto  
w nim wyjaśnienie pojęcia „stopień gotowości systemu 
ochrony ludności”. Tymczasem z założeń wynika, że 
pojęcia takie planuje się wprowadzić nie do ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym, lecz do ustawy  
o klęskach żywiołowych (i tam definicja ta powinna 
się znaleźć). Po drugie, jako zbyteczne uznać należy 
definiowanie tak oczywistych pojęć, jak „zasoby”  
i „sytuacja zagrożenia”, bo są one albo oczywiste, 
albo wyjaśniane w sposób, który niczego nie wyjaśnia. 
Także pojęcie „zasoby ratownicze” wydaje się 
bardziej zrozumiałe niż jego definicja. 
4.3. Definiując pojęcie „obsługa zgłoszeń 
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alarmowych” użyto sformułowania, że rozumie się 
przez to „określone procedurami czynności mające na 
celu odbiór zgłoszenia, zakwalifikowanie tego 
zgłoszenia …” etc. Zwrot „procedury”, znany jest  
w języku prawnym stosowanym poza wymiarem 
sprawiedliwości, wymaga jednak zdefiniowania.   
5. Konkluzja 
Autorzy założeń piszą w nich, że w polskim systemie 
prawa istnieją istotne luki dotyczące przede wszystkim 
odpowiedzialności podmiotów, zaangażowanych  
w zarządzanie kryzysowe za realizację zadań 
dotyczących ochrony ludności, a dodatkowo także 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i swoich 
najbliższych. To ze wszech miar cenne i trafne 
spostrzeżenie powinno w większym stopniu 
determinować pracę projektodawców. O ile bowiem 
sam zamysł uzupełnienia polskiego systemu prawa  
o regulację prawną służącą ochronie ludności nie tylko 
po wystąpieniu stanu kryzysowego, ale także zanim on 
nadejdzie, godny jest pochwały, to jednak wskazane  
powyżej rozwiązania szczegółowe uzasadniają 
zalecenie przez Radę Legislacyjną dokonanie szeregu 
korekt oraz analiz, na których podstawie możliwe 
będzie nadanie założeniom ostatecznej, właściwej 
wersji, mogącej być przedmiotem dalszych prac  
w procesie legislacyjnym.  
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kryzysowe”. Dotychczasowe zapisy ustawy z dnia   
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 
Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) wskazują, że zarządzanie 
kryzysowe dotyczy głównie zagrożeń o charakterze 
niemilitarnym, które miały miejsce na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem, bardzo ogólna 
definicja „ochrony ludności” przedstawiana jako 
„zespół działań zmierzających do zapewniania 
bezpieczeństwa całemu społeczeństwu” sugeruje, że 
przedsięwzięcia te mogą odnosić się również do 
sytuacji powodowanych zagrożeniami militarnymi,  
w tym również zaistniałymi poza granicami naszego 
kraju, np. ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej z zagrożonych rejonów. Co więcej, część 
zadań w ramach ochrony ludności przewiduje się do 
realizacji w czasie stanu wojennego i wojny. 
Jednoznaczne wyjaśnienie powyższej kwestii, w tym 
również doprecyzowanie charakteru zagrożeń i sytuacji 
kryzysowych, włączając w to zagrożenia polityczno-
militarne, do których ma mieć zastosowanie 
znowelizowana ustawa i określenie zasad przejścia ze 
stanu sytuacji kryzysowej do stanów nadzwyczajnych 
jest niezbędne dla właściwego określenia zadań 
poszczególnych podmiotów, w tym Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie ochrony 
ludności oraz zarządzania kryzysowego. 
W dokumencie brak jest odniesienia do roli i zadań 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie 
ochrony ludności. Nie ujęto w nim również 
informacji, czy i w jaki sposób poszerzenie zakresu 
przedmiotowej ustawy o problematykę ochrony 
ludności wpłynie na zakres zadań realizowanych przez 
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centra zarządzania kryzysowego w resortach i urzędach 
centralnych. 
Wątpliwości budzi propozycja wprowadzenia  
w ustawie „stopni gotowości systemu ochrony 
ludności”. Niejasności w tym zakresie wynikają  
z faktu, że w projekcie dokumentu nie zdefiniowano 
„systemu ochrony ludności”, a także nie 
sprecyzowano jakie elementy wchodzą w jego skład. 
Ponadto, wprowadzenie odrębnej nazwy dla tego 
systemu sugeruje, że będzie on do pewnego stopnia 
„niezależny” od systemu zarządzania kryzysowego.  
W tym względzie proponuje się, aby w ustawie  
o zarządzaniu kryzysowym przywrócić jednolity 
system czterech stopni alarmowych, odnoszących się 
do poziomu (skali) zagrożenia, z ewentualnym 
poszerzeniem przesłanek do ich wprowadzenia 
(aktualnie są to wyłącznie zagrożenia o charakterze 
terrorystycznym lub sabotażowym). 
W projekcie nie określono kompetencji Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
ochrony ludności, pomimo faktu, że wydzielone 
pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej są wskazane jako jeden z podmiotów, który 
ma realizować zadania w tym zakresie. Należy 
jednocześnie zaznaczyć, że większość zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego dla Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały ujęte w art. 25 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym, mieści się  
w zaproponowanej przez autorów definicji „ochrony 
ludności”.  
Mając na uwadze zadania wojewody w zakresie 
ochrony ludności i doświadczenia z udziału Sił 
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Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w tegorocznych 
akcjach przeciwpowodziowych celowym jest, aby 
udział szefa wojewódzkiego sztabu Wojskowego  
w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania 
kryzysowego miał charakter obligatoryjny, a nie 
wyłącznie fakultatywny. W tym zakresie proponuje 
się, aby szef wojewódzkiego sztabu wojskowego był 
stałym członkiem tego zespołu (aktualnie może on 
zastać zaproszony do prac w jego składzie). 
Ponadto, przedstawiciele Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej powinni również wchodzić 
w skład zespołów zarządzania kryzysowego na 
szczeblu powiatu. W tym celu należy dokonać 
stosownej zmiany w art. 17 ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym.  
Doświadczenia z tegorocznych akcji 
przeciwpowodziowych wskazują także, że celowym 
jest dokonanie zmiany procedury wydzielania 
oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań 
zarządzania kryzysowego w ramach wsparcia władz 
cywilnych (obecne regulacje wymagają skierowania 
przez wojewodę stosowanego wniosku do Ministra 
Obrony Narodowej).  
W sytuacjach, w których występuje bezpośrednie 
zagrożenie życia ludzkiego lub mienia znacznej 
wartości, proponuje się rozważyć możliwość 
delegowania przez Ministra Obrony Narodowej 
uprawnień dla dowódcy jednostki wojskowej do 
użycia podległych sił i środków w tzw. „trybie 
alarmowym” we współdziałaniu z organami 
administracji publicznej i samorządowej,  
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z jednoczesnym powiadomieniem przełożonego. 
Ponadto za uzasadnioną należy uznać propozycję 
wprowadzenia upoważnienia dla Rady Ministrów do 
wydania rozporządzenia w sprawie zasad udzielania 
wsparcia finansowego i rzeczowego dla organów 
administracji publicznej w celu usuwania skutków 
klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń.  
W dokumencie tym powinna znaleźć swoją regulację 
kwestia refundacji kosztów dla Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania  
w ramach wsparcia władz cywilnych. Sprawa ta była 
przedmiotem licznych wystąpień po ostatniej akcji 
przeciwpowodziowej. 
Uwagi szczegółowe: 
W rozdziale 1, „Potrzeba i cel uchwalenia 
projektowanej ustawy” w pkt 1.1. „Cel ustawy”:  
- str. 2, drugi akapit – niejasne jest określenie 
sytuacje „normalne”. Należy także zauważyć, ze 
ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie dotyczy stanów 
nadzwyczajnych (wojna również jest stanem 
nadzwyczajnym). Ponadto, w związku z założeniem 
uchylenia działu IV 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.) dotyczącym m.in. zasad  
i sposobu tworzenia formacji obrony cywilnej, 
zawarte w opiniowanym dokumencie informacje 
dotyczące podmiotów ochrony ludności są 
niewystarczające, zważywszy na fakt, że do tych 
podmiotów mieliby już w czasie pokoju nadawać 
przydziały organizacyjno-mobilizacyjne wojskowi 
komendanci uzupełnień. Ponadto w teksie dokumentu 
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wskazuje się, iż podmioty te byłyby w  określonym 
stanie lub czasie przekształcane w organizacje obrony 
cywilnej. W  tym aspekcie brak jest również informacji 
dotyczących kwestii tworzenia nowych organizacji 
obrony cywilnej (np. w czasie wojny), jak też 
powoływania osób do służby w obronie cywilnej 
(nieprzeznaczonych wcześniej do podmiotów ochrony 
ludności); 
- str. 7, akapit trzeci – propozycja zmiany oznakowania 
określonych pojazdów wojskowych spowoduje istotne 
skutki dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,  
w tym budżetowe.  
W rozdziale 2, „Propozycje rozstrzygnięć”: 
- pkt 2.2.2., str. 11, ppkt 5 lit. d – IV stopień gotowości 
systemu ochrony ludności powinien obejmować 
również okres mobilizacji i czas wojny, ponieważ te 
sytuacje nadzwyczajne niejednokrotnie są 
przywoływane w opiniowanym dokumencie i nie są 
one tożsame ze stanem nadzwyczajnym lub stanem 
wojny; 
- pkt 2.3.1., str. 11, zdanie pierwsze, ppkt 3 – treść 
punktu powinna dotyczyć również oddziałów Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie  
z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym; 
- pkt 2.3.3., str. 13, zdanie pierwsze dotyczące organów 
właściwych w zakresie ochrony ludności – zawarta  
w nim informacja nie wyjaśnia kwestii, czy 
wymienione organy również (podobnie jak podmioty 
ochrony ludności – str. 7) stają się w określonym 
stanie i czasie organami właściwymi w  zakresie 
obrony cywilnej. Informacja w pkt 2.4.1. dotyczącym 
funkcjonowania obrony cywilnej na str. 22 – również 
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tej kwestii nie rozstrzyga. Ponadto w tekście 
dokumentu występuje również pojęcie „organizacja 
obrony cywilnej”, natomiast w propozycjach 
dotyczących nowelizacji określonych ustaw „jednostki 
ochrony ludności”. Nazewnictwo i status tych 
instytucji powinny zostać uszczegółowione 
oraz  ujednolicone. Kwestie te nabierają znaczenia 
również w aspekcie zadań i ochrony tych organów  
w czasie wojny, w tym w  zestawieniu z treścią art. 11 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 2002 r. o stanie 
wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i zasadach 
jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301,  
z późn. zm.),  umożliwia przekazanie organom 
wojskowym określonych kompetencji organów władzy 
publicznej; 
- pkt 2.3.5. „Funkcjonowanie systemu powiadamiania 
ratunkowego” (piąty akapit) określa, że w projekcie 
ustawy ma zostać ujęty system powiadamiania 
ratunkowego z „centrami powiadamiania 
ratunkowego” i „wojewódzkimi centrami 
powiadamiania ratunkowego”. Należy zauważyć, że 
będzie to tworzenie kolejnych komórek 
organizacyjnych ponad centra zarządzania 
kryzysowego, co przemawia za rozdziałem materii 
prawnej zarządzania kryzysowego i ochrony 
ludności; 
- pkt 2.4. „Prawa i obowiązki obywateli w zakresie 
ochrony ludności”  określa jedynie obowiązki 
obywateli i nie zawiera praw, jak np. prawo otrzymania 
wody, żywności i schronienia w przypadku zagrożenia; 
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- pkt 2.4.1., str. 23, akapit pierwszy dotyczący 
nadawania przydziałów organizacyjno-
mobilizacyjnych do określonej organizacji obrony 
cywilnej – założenie zawarte w tym akapicie 
przewiduje w istocie nowe zadania dla wojskowych 
komendantów uzupełnień. Dotychczas 
przeznaczanie do służby w  obronie cywilnej należy 
co do zasady do komendanta formacji (art. 143 ust. 
2 ustawy o  powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej). Natomiast wojskowy 
komendant uzupełnień wydaje jedynie zgodę na to 
przeznaczenie w przypadku określonych kategorii 
żołnierzy rezerwy. Nie znajduje się uzasadnienia do 
zmiany tego stanu rzeczy i  obarczania organów 
wojskowych dodatkowymi obowiązkami oraz kosztami 
ich realizacji; 
- pkt 2.4.1., str. 23, akapit drugi – propozycje 
dotyczące odpowiedniego stosowania do służby  
w obronie cywilnej przepisów normujących służbę  
w jednostkach zmilitaryzowanych nie znajdują 
merytorycznego i prawnego uzasadnienia. Służba  
w jednostkach zmilitaryzowanych (mająca w istocie 
charakter obowiązku świadczenia pracy w  określonych 
rygorach prawnych) ma inny charakter niż służba  
w obronie cywilnej (charakteryzująca się np. 
posiadaniem tytułu, odpowiedzialnością dyscyplinarną, 
skoszarowaniem i umundurowaniem osób ją 
pełniących). W związku z tym, celowym jest 
określenie wprost w ustawie zasad przebiegu służby 
w obronie cywilnej i uprawnień związanych z tą 
służbą, podobnie jak ma to miejsce obecnie  
w przepisach działu IV ustawy o  powszechnym 

 
 
 
 

O ile nie występują przeszkody innej natury, proponuje się rozważenie 
pozostawienia przeznaczania (nadawania przydziałów org.-mob.) do 
służby w OC osób, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o powszechnym …, w gestii kierownika formacji (organizacji) OC. 
Będzie to jedna z form odróżnienia charakteru takiej formacji 
(organizacji) od np. jednostki zmilitaryzowanej, w odniesieniu do 
której, w przeciwieństwie do organizacji OC, nie ma przeciwwskazań 
do działań na szkodę „nieprzyjaciela”. Ponadto projekt „Założeń …” 
na str. 21 przewiduje zamieszczenie, w projektowanej do zmiany 
ustawie, określenie szczegółowych zasad nadawania przydziałów 
organizacyjno-mobilizacyjnych do OC. 
 
 
 
Cel formacji, a czasie mobilizacji i wojny organizacji OC, upoważnia 
do odrębnego, ustawowego uregulowania zasad dotyczących służby 
w tej formacji (organizacji), bez odwoływania się do przepisów 
wykreowanych dla służby w jednostkach zmilitaryzowanych. 
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obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 
- pkt 2.4.3. „Finansowanie ochrony ludności” 
zasadniczo określa cele finansowania, a brakuje  
w nim źródeł zapewniających fundusze do realizacji 
zadań z tego zakresu; 
- pkt 2.2.6., str. 25 – założenia dotyczące przepisów 
karnych nie wyczerpują tego obszaru, zwłaszcza  
w aspekcie propozycji dotyczących skreślenia 
odpowiednich regulacji merytorycznych 
dotyczących obrony cywilnej w ustawie 
o  powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, z jednoczesnym 
pozostawieniem w niej art. 244 dotyczącym 
odpowiedzialności karnej z tytułu służby w obronie 
cywilnej; 
- pkt 2.2.7. w zakresie ust. 1 dotyczącego nowelizacji 
ustawy powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślić należy, że 
propozycje zmian w przepisach wymienionej ustawy 
generalnie odnoszą się do nieaktualnego brzmienia 
tych przepisów i nie uwzględniają treści wynikającej  
z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw  
(Dz. U. Nr 161, poz. 1278). Ponadto uwagi dotyczą 
następujących propozycji zmian wymienionej ustawy: 
- art. 4 ust. 2 – przywołano nieaktualną formę 
szkolenia „przysposobienia obronnego” zamiast 
„edukacji dla bezpieczeństwa” oraz bliżej 
niezdefiniowanego personelu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, pominięto natomiast 
kwestie przydziałów kryzysowych, przydziałów 
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mobilizacyjnych oraz pracowniczych przydziałów 
mobilizacyjnych, w zmianie dotyczącej art. 4 ust. 2 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej – ze względu na brak 
uzasadnienia wątpliwości budzi na czym ma polegać 
„odbywanie przysposobienia wojskowego” przez 
obywateli w ramach powszechnego obowiązku obrony. 
W związku z tym, proponuje się nadać temu ustępowi 
następujące 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.”, 
- dodawany w art. 4 ust. 2a – jest sprzeczny z treścią 
projektowanej zmiany w  art. 4 ust. 2, ponieważ 
dotyczy nie tylko personelu organizacji obrony 
cywilnej, ale również personelu podmiotu ochrony 
ludności,  
- proponuje się rozważyć zasadność uchylenia pkt 5  
w art. 6 ust 2. W chwili obecnej zgodnie  
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
16 października 2006 r. w sprawie systemów 
wykrywania skażeń i właściwości organów w tych 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proponuje się nadać temu ustępowi następujące 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) wykonywania zadań w składzie: 
a) personelu Sił Zbrojnych (definicja w art. 109a ust. 5), 
b) personelu organizacji obrony cywilnej, 
c) personelu ochrony ludności,  
4) odbywania edukacji dla bezpieczeństwa; 
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6) odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do 
militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych; 

) 7) wykonywania świadczeń na rzecz obrony 
- na zasadach i w zakresie określonych w ustawie.”. 
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sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415) nadzór oraz 
funkcje koordynacyjne nad funkcjonowaniem 
krajowego systemu sprawuje Minister Obrony 
Narodowej przy pomocy centrum dyspozycyjnego, 
którego rolę pełni Centralny Ośrodek Analizy Skażeń 
Sił Zbrojnych; uchylenie tej delegacji wymaga 
wskazania wyjaśnienia pod względem skutków  
w zakresie zmian w strukturze organizacyjnej  
i zadaniach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,  
- w proponowanej zmianie dotyczącej art. 23 pkt 3  
lit. b proponuje się odstąpić od tej zmiany, ponieważ 
wojskowy komendant uzupełnień na etapie 
kwalifikacji wojskowej winien nadal dokonywać 
przeznaczenia osób w pierwszej kolejności,  
z punktu widzenia interesów Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, do czynnej służby 
wojskowej, a w następnej kolejności do służby  
w obronie cywilnej, tym samym na tym etapie 
postępowania tworzy już gotowe zasoby do 
wykorzystania przez formacje obrony cywilnej,  
- propozycja uchylenia art. 23 pkt 3 lit. b jest 
niespójna z propozycją zawartą w podrozdziale 
„2.4.1. Funkcjonowanie obrony cywilnej”, dotyczącą 
przeznaczania do służby w obronie cywilnej w drodze 
nadania przez wojskowych komendantów uzupełnień 
przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do 
organizacji obrony cywilnej. Czynności wojskowych 
komendantów uzupełnień związane z nadawaniem 
przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych są 
czynnościami z zakresu administrowania rezerwami 
osobowymi, o których mowa w art. 23 ustawy; 
- art. 30a ust. 1 pkt 1 zawiera nieistniejące już 
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instytucje prawne, jak „zajęcia wojskowe”, czy 
„nadterminowa zasadnicza służba wojskowa”,  
a także ogranicza kategorię zdolności do czynnej 
służby wojskowej w przedmiotowym zakresie do 
służby w obronie cywilnej, podczas gdy ćwiczenia 
podmiotów ochrony ludności będą odbywały się 
również w czasie pokoju. Ewentualna zmiana powinna 
polegać wyłącznie na skreśleniu części dotyczącej 
określenia „zdolności do odbywania służby  
w obronie cywilnej”, proponuje się zatem 
następujące brzmienie tego przepisu: 
„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;”, 
- art. 54a ust. 1 – propozycja dodania w tym przepisie 
„funkcjonariuszy Policji”, jako kategorii osób 
uprawnionych do otrzymania kart i tabliczek 
tożsamości nie znajduje uzasadnienia w świetle 
przepisów Konwencji Genewskich. Nie ma również 
uzasadnienia do nakładania dodatkowych obowiązków 
w tym obszarze na organy wojskowe i obciążanie  
budżetu resortu obrony narodowej wydatkami z tego 
tytułu, 
- ze względu na brak uzasadnienia istotne wątpliwości 
budzi uchylenie ust. 2 w art. 55; należy wskazać, że 
powyższy przepis w sposób generalny dotyczy 
wykonywania zadań związanych z przeznaczeniem Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ponadto 
założenia nie przewidują  skreślenia innych przepisów 
związanych (wynikających) z art. 55 ust. 2 (np. art. 55 
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ust. 3), 
- art. 57 – proponowana zmiana powinna zostać 
ograniczona wyłącznie do skreślenia regulacji 
dotyczących służby w obronie cywilnej. Z drugiej 
jednak strony, uznając, że służba w obronie cywilnej 
stanowi rodzaj powszechnego obowiązku obrony pod 
rozwagę poddaje się możliwość pozostawienia tej 
kwestii (po niezbędnej aktualizacji nazwy służby,  
a nawet dodaniu ćwiczeń w podmiotach ochrony 
ludności) w omawianym przepisie lub jej ujęcie  
w ustawie o zarządzaniu kryzysowym i ochronie 
ludności, 
- art. 200 ust. 3 – propozycja dotycząca świadczeń 
osobistych jest zbyt daleko idąca w stosunku do 
stanu obecnego. Dotychczasowy przepis dotyczy 
bowiem świadczeń osobistych na rzecz obrony 
nakładanych  
i wykonywanych w  czasie pokoju tylko w obszarze 
ćwiczeń w obronie cywilnej, w tym powszechnej 
samoobrony ludności. Proponuje się rozszerzenie 
zakresu tych świadczeń do szeroko rozumianego 
katalogu zadań z zakresu ochrony ludności. Wydaje 
się, że jeżeli de facto odstępuje się od obecnych ram 
prowadzenia ćwiczeń w obronie cywilnej w czasie 
pokoju to należałoby w ogóle odejść od instytucji 
świadczeń osobistych na rzecz obrony 
realizowanych na potrzeby ochrony ludności, gdyż 
zadania te w czasie pokoju powinny być już 
realizowane w oparciu o etatowe siły, 
- art. 202 ust. 1 – dotychczas uprawniony do 
wnioskowania o nałożenie świadczeń osobistych był 
właściwy organ obrony cywilnej, natomiast propozycja 
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zmiany w tym przepisie wskazuje na podmiot ochrony 
ludności, 
- art. 209 ust. 1 pkt 3 – uwaga zgłoszona do art. 200 
ust. 3 odnosi się odpowiednio również do propozycji 
zmiany tego przepisu. Pod rozwagę poddaje się 
również zasadność uprawniania w czasie pokoju 
podmiotów ochrony ludności do świadczeń 
rzeczowych na rzecz obrony, dotychczas przepis miał 
zastosowanie do przypadków ćwiczeń w obronie 
cywilnej, 
- w zakresie nowelizacji wymienionej ustawy powinien 
zostać uwzględniony również obowiązujący art. 244, 
przez jego zmianę i przeniesienie określonej treści 
dotyczącej obrony cywilnej do ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym. 
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5. Ministerstwo 
Infrastruktury 

o 1. Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym na str. 16 
projektu, jednym z powodów zmian przepisów  
w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego jest 
konieczność implementacji przepisów 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 osobom 
niepełnosprawnym dostępu do służb ratunkowych 

Do uwzględnienia – brzmienie zapisu „Założeń” zostanie 
doprecyzowane. Zakres spraw przyjętych do uregulowania  
w ustawie o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności,  
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. 
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równoważnego dostępowi, który mają inni 
użytkownicy końcowi oraz zapewnienia co najmniej 
takiego samego poziomu obsługi numeru alarmowego 
„112” jak ma to miejsce w odniesieniu do innych 
krajowych numerów alarmowych. Proponuje się 
doprecyzować w projekcie założeń, w jakim zakresie 
powyższe przepisy dyrektywy będą wdrożone  
w przepisach ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590,  
z późn. zm.), a w jakim w ustawie z dnia 16 lipca  
2004  r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, 
poz. 1800, z późn. zm.). 
 Ponadto należy zwrócić uwagę, że implementacja 
powyższych przepisów będzie rodzić obowiązki po 
stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dlatego 
też w pkt 1.4. Podmioty, na które będzie oddziaływać 
ustawa (str. 9 projektu), należy dodać również tę 
kategorię przedsiębiorców. 
2. Proponuje się doprecyzowanie, przedstawionych na  
str. 17 projektu, założeń dotyczących zadań centrów 
zarządzania kryzysowego, w szczególności w zakresie 
podziału na zadania realizowane przez centra 
zarządzania kryzysowego oraz wojewódzkie centra 
zarządzania kryzysowego. Projekt powinien określać 
także kwestie dotyczące koordynacji przedsięwzięć 
wykraczających poza obszar działania jednego 
centrum. 
 3. W związku z wejściem w życie z dniem 20 lipca 
2010 r.  ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie 
ustawy - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 86,  
poz. 554), którą zmieniona została m.in. definicja 
abonenta oraz brzmienie art. 78 ust. 2 ustawy - Prawo 
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Prawdopodobnie chodzi o centra powiadamiania ratunkowego  
i wojewódzkie centra powiadamiana ratunkowego.  
Uwaga do uwzględnienia – zadania centrów powiadamiania 
ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego 
zostaną doprecyzowane.  
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telekomunikacyjne, na str. 19 przedmiotowego 
projektu założeń w akapicie 7 należy wykreślić wyrazy 
„lub zarejestrowanego użytkownika końcowego usługi 
przedpłaconej”.  
 4. W przedmiotowym projekcie na str. 19 i 20 zakłada 
się, że komunikaty ostrzegawcze i alarmowe będą 
przekazywane ludności m.in. przez operatorów sieci 
telekomunikacyjnych w formie krótkich wiadomości 
tekstowych lub wiadomości poczty głosowej - 
komunikaty te będą przesyłane abonentom 
znajdującym się w zagrożonym rejonie. Niezbędne jest 
zatem doprecyzowanie w projekcie kwestii związanych 
z przekazywaniem takich komunikatów. 
 5. W przedmiotowych założeniach, podobnie jak  
w obowiązującej ustawie o zarządzaniu kryzysowym 
nie uwzględnia się faktu, że: 
a) w skład państwa polskiego wchodzi również obszar 
morza terytorialnego, 
b) pewne funkcje państwo polskie wykonuje również  
w wyłącznej strefie ekonomicznej, 
c) właściwość terytorialna organów samorządowych 
oraz wojewody nie obejmuje obszaru morza 
terytorialnego oraz wyłącznej strefy ekonomicznej. 
Zasadnym jest zatem, aby w ustawie o zarządzaniu 
kryzysowym znalazły się wyraźne zapisy, które 
wskazywałyby organy administracji publicznej 
właściwe w zakresie ochrony ludności w polskich 
obszarach morskich (poza obszarem morskich wód 
wewnętrznych, w odniesieniu do których sytuacja jest 
unormowana). 
 Jedną z kluczowych spraw polityki morskiej RP, 
Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego  
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i „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030” jest integracja terytorium lądowego kraju  
z obszarami morskimi RP. Ich powierzchnia 
przekracza 30 tys. km2.  

 Morze Bałtyckie zostało uznane przez 
Międzynarodową Organizację Morską IMO za obszar 
szczególnie wrażliwy pod względem zagrożeń dla 
środowiska morskiego. W polskich obszarach morskich 
mogą powstać zagrożenia, które oddziaływać będą 
bezpośrednio na ludność znajdującą się na tym 
obszarze jak i na lądzie. Na obszarach morskich RP 
prowadzona jest działalność gospodarcza, 
transportowa, rybacka, turystyczna i wydobywcza. 
Przygotowywane są projekty w zakresie morskiej 
energetyki wiatrowej, a także w zakresie kładzenia 
rurociągów i kabli energetycznych. Obszary te mogą 
stać się miejscem katastrof środowiskowych i klęsk 
żywiołowych oraz wypadków morskich i innych 
sytuacji o charakterze kryzysowym. Dotyczy to 
głównie zagrożeń terrorystycznych, skażenia 
środowiska ze strony statków przewożących substancje 
niebezpieczne oraz ze strony urządzeń (np. rurociągi)  
i środków bojowych zatopionych w morzu. Dlatego 
też, 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 organów administracji morskiej należą m.in. 
sprawy: 
- ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym 
związane z wykonywaniem zadań obronnych oraz 
zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności 
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zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków 
zaistniałych zdarzeń; 
- ochrony środowiska morskiego przed 
zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz 
przez zatapianie odpadów i innych substancji  
w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa 
geologicznego i górniczego; 
- nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach 
morskich oraz morskich portach i przystaniach; 
- 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.). 
W przedmiotowych założeniach nie uwzględnia się 
wymienionych wyżej zagrożeń ani obszarów. Ponadto 
w pkt 1.2. Aktualny stan prawny, w dziedzinie której 
dotyczy projektowana ustawa (str. 8 projektu) nie 
wymienia się przepisów powołanej wyżej ustawy  
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ani 
też ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie 
morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693,  
z późn. zm.), w której unormowana jest kwestia 
ratownictwa na morzu i określone zostały zadania 
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). 
Niezależnie od powyższego wskazuję na 
nierozwiązany prawnie problem wykonywania zadań  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej w polskich 
obszarach morskich oraz morskich portach  
i przystaniach. Organy administracji morskiej 
wykonują funkcje nadzoru, jednak w przepisach  
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o Państwowej Straży Pożarnej oraz o Morskiej Służbie 
Poszukiwania i Ratownictwa brak jest wskazania 
podmiotu, do zadań którego należy realizacja zadań 
gaśniczo-ratowniczych w przypadku powstania pożaru 
w polskim obszarze morskim. 

6. Ministerstwo 
Finansów 

Zgodnie z Uchwałą Nr 49 Rady Ministrów z dnia  
19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 
(M.P. Nr 13, poz. 221 z późn. zm.), projekt założeń 
projektu ustawy w części I  powinien syntetycznie 
przedstawiać m.in.:  
- możliwość podjęcia alternatywnych działań (§ 9  
ust. 3 pkt. 1 lit. d), 
- przewidywane skutki finansowe uchwalenia 
projektowanej ustawy i źródła ich pokrycia (§ 9 ust. 3 
pkt 1 lit. f). 
Przedłożony projekt wymaga uzupełnienia w zakresie 
ww. informacji. 
Projekt założeń nie zawiera Oceny Skutków 
Regulacji w wyodrębnionej formie, o  której mowa  
w § 9 ust. 4 ww. uchwały Rady Ministrów, a jedynie 
punkt 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, zawierający m.in. informację, że 
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). Projekt założeń przewiduje 
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wprowadzenie nowych rozwiązań generujących skutki 
finansowe dla sektora finansów publicznych m.in.  
z tytułu budowy systemu powiadamiania ratunkowego, 
odszkodowań za szkody na zdrowiu i  śmierć oraz 
szkody majątkowe związane z wykonywaniem zadań 
ochrony ludności. 
Zatem ww. punkt 3.1. projektu założeń w zakresie 
skutków finansowych nie wypełnia dyspozycji 
zawartej w art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o  finansach publicznych, zgodnie z  którą 
przedstawiane Radzie Ministrów projekty aktów 
prawnych, których skutkiem finansowym może być 
zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów 
jednostek sektora finansów publicznych, w tym 
budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 
w stosunku do  wielkości wynikających 
z  obowiązujących przepisów, wymagają określenia 
przynajmniej szacunkowych skutków 
oraz  wskazania źródeł ich sfinansowania 
oraz  opisu celów nowych zadań i  mierników 
określających stopień realizacji celów. 
Należy przy tym zauważyć, że wprowadzanie 
rozwiązań generujących wzrost wydatków budżetu 
państwa jest sprzeczne z przedstawionym  
w styczniu 2010 r. Planem Rozwoju i Konsolidacji 
Finansów 2010-2011, który zakłada ograniczenie 
wzrostu wydatków sektora finansów publicznych oraz 
„odsztywnianie” struktury wydatków publicznych. 
W celu utrzymania dyscypliny finansów publicznych 
każdy projekt ustawy powinien uwzględniać tzw. 
regułę wydatkową dyscyplinującą, która będzie 
ograniczać wzrost wydatków o  charakterze 
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uznaniowym, zwanych również elastycznymi, oraz 
nowych wydatków prawnie zdeterminowanych, 
zwanych sztywnymi.  
Omawiany projekt ustawy powinien zawierać 
maksymalne limity wydatków jednostek sektora 
finansów publicznych, wyrażone kwotowo, na okres 10 
lat obowiązywania ustawy oddzielnie dla każdego 
roku, poczynając od pierwszego roku przewidywanego 
wejścia w życie ustawy, w podziale na budżet państwa, 
jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałe 
jednostki sektora finansów publicznych. 
Ponadto, biorąc pod uwagę informację podaną na  
str. 30 projektu założeń, zgodnie z  którą ustawa ma 
wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., w OSR 
należy podać, w  jakiej części budżetu państwa, dziale  
i rozdziale oraz w jakiej wysokości zostały 
zaplanowane wydatki w projekcie ustawy budżetowej 
na rok 2011 przyjętym przez  RM w  dniu 28 września 
2010 r., z przeznaczeniem na  sfinansowanie skutków 
finansowych związanych z wejściem w życie 
projektowanych przepisów.   
W punkcie 1.1. Cel ustawy, na str. 4 projektu założeń 
wskazano, że „zaproponowane w projekcie ustawy 
rozwiązania nie stworzą żadnych nowych struktur, lecz 
dodadzą nowe zadania już funkcjonującym strukturom 
i organizacjom”. Powyższe stoi w  sprzeczności 
z  treścią zawartą na str. 18 projektu założeń, gdzie 
mowa jest o  tworzeniu w urzędzie wojewódzkim 
wojewódzkiego centrum oraz centrum. Taka 
organizacja centrów nie wynika natomiast  
z projektowanych zmian w aktach prawnych 
związanych z wdrożeniem regulacji dotyczących 
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wskazujący, iż centra powiadamiania ratunkowego i wojewódzkie 
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stają się z mocy prawa centrami powiadamiania ratunkowego  
i wojewódzkimi centrami powiadamiania ratunkowego, w rozumieniu 
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powiadamiania ratunkowego. 
Ponadto w związku z proponowaną zmianą lokalizacji 
wojewódzkiego centrum oraz centrum, w pkt 2.3.5. 
Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego 
należy wyjaśnić, co stanie się z Wojewódzkimi 
Centrami Powiadamiania Ratunkowego i  Centrami 
Powiadamiania Ratunkowego tworzonymi na 
podstawie dotychczasowych przepisów ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz. U. z  2009  r. Nr 178, poz. 1380), organizowanymi 
odpowiednio przez komendantów wojewódzkich 
i  komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej 
Straży Pożarnej. Należy zauważyć, że na budowę 
systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju 
na  podstawie ww. ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, z rezerw celowych budżetu państwa 
w latach 2009 – 2010 zaplanowanych na ten cel 
przeznaczono środki w  wysokości 63.846 tys. zł,  
w tym na zwiększenie planu wydatków w  budżetach 
wojewodów w kwocie 46.191 tys. zł. 
W punkcie 1.2. Aktualny stan prawny w dziedzinie, 
której dotyczy projektowana ustawa – wyrazy  
„o samorządzie gminy” należałoby zastąpić wyrazami 
„o  samorządzie gminnym”, doprowadzając w ten 
sposób do spójności z tytułem ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). 
Treść pkt 2.4.2 Odszkodowania wymaga 
doprecyzowania, bowiem nie zawiera informacji do 
kogo należy wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie. 
W punkcie 2.4.3. Finansowanie ochrony ludności 
projektu założeń podano, że „Minister właściwy do 

ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności. 
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spraw wewnętrznych oraz wojewodowie powinni 
planować środki na  ochronę ludności, w tym także na 
zadania zlecane samorządom terytorialnym, w  ramach 
budżetu państwa w częściach, którymi dysponują 
(…)”. Nie jest jasne, jakie zadania będą zlecane, której 
jednostce samorządu terytorialnego oraz z budżetu 
którego dysponenta części budżetowej będą 
finansowane te zadania. Należy zauważyć, że zgodnie  
z art. 49 ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) 
jednostka samorządu terytorialnego wykonująca 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu 
państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej 
realizację tych zadań. Dotacje celowe, o  których mowa 
powyżej są  przekazywane przez wojewodów, o ile 
odrębne przepisy nie stanowią inaczej, na  zasadach 
określonych w  odrębnych przepisach. Zgodnie 
natomiast z  art. 50 tej ustawy podziału tych dotacji 
celowych na  poszczególne jednostki samorządu 
terytorialnego dla gmin i powiatów dokonuje 
wojewoda, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 
Zatem jeśli Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji miałby przekazywać dotacje dla 
jednostek samorządu terytorialnego, z części 
budżetu państwa której jest dysponentem  
konieczne jest uregulowanie tej kwestii  
w zmienianej ustawie o zarządzeniu kryzysowym. 
Ponadto wyjaśnienia wymaga treść ppkt 5 lit. d) i e) 
bowiem nie jest jasne, o jakich przygotowaniach 
organizacyjnych do wykonywania zadań ochrony 
ludności struktur urzędów administracji publicznej 
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dotyczących wsparcia finansowego organów 
administracji publicznej i zasiłków celowych dla 
osób poszkodowanych wskutek wystąpienia sytuacji 
zagrożenia jest tu mowa. Poza tym szczegółowego 
wyjaśnienia wymaga również kwestia wsparcia 
finansowego organów administracji publicznej 
i  zasiłków celowych dla osób poszkodowanych 
wskutek wystąpienia sytuacji zagrożenia oraz na jakiej 
podstawie będą te świadczenia udzielane.  
W zmienianym ust. 2 pkt 7 art. 21 ustawy  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym wyrazy  
„w rozumieniu ustawy z dnia 24  sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej” zastępuje się wyrazami 
„w  rozumieniu niniejszej ustawy”. 
Użycie w tej zmianie wyrazów „niniejszej ustawy” 
sugeruje, że regulacje dotyczące wojewódzkich 
centrów powiadamiania ratunkowego i centrów 
powiadamiania ratunkowego będą zamieszczone 
ponownie w ustawie o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym. 
Zatem w ustawie o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym należy zamieścić stosowne przepisy  
w tym zakresie, bowiem zostały one uchylone 
ustawą z dnia 5 grudnia 2008  r. o  zmianie ustawy  
o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych 
innych ustaw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Ministerstwo 
Zdrowia 

1. W części 1.1 (oraz 2.3.7.) proponuje się 
doprecyzować podmioty, z którymi należałoby 
uzgodnić wieloletnie programy ochrony ludności.  
Ze względu na zakres zagadnień, objętych tymi 
programami wydaje się, że powinny one podlegać 
uzgodnieniu z również z innymi niż Państwowa 
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Straż Pożarna, innymi służbami, inspekcjami  
i strażami, w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną. 
Proponuje się ponadto, aby wojewódzkie programy 
ochrony ludności, przed ich zatwierdzeniem przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych były 
uzgadniane z właściwymi ministrami, w których 
zakresie działania znajduje się określony dział ochrony 
ludności. 
2. W zadaniach ochrony ludności, wymienionych  
w części 2.3.2 brak jest zadania polegającego na 
zapewnieniu ochrony przed skutkami epidemii  
i epizootii, o których mowa w części 1.1., na str. 3. 
3. W projekcie zakłada się, że zgłoszenie alarmowe 
będzie przekazywane do właściwych centrów 
powiadamiania ratunkowego. Jednocześnie projekt 
nie wprowadza obowiązku przekazania informacji  
o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nagłego 
zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska mienia,  
jak również zagrożeń dla bezpieczeństwa  
i porządku publicznego do właściwego centrum 
zarządzania kryzysowego (powiatu, województwa, 
właściwego ministra, Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa). 
4. W świetle zawartego w projekcie stwierdzenia, że 
,,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 innych 
przepisach prawa, ustawa powinna określać jako 
podmioty ochrony ludności, a organy właściwe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do odrzucenia – zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego. 
 
 
 
 

Do odrzucenia – jeśli byłby taki obowiązek, to w jaki sposób 
zweryfikować jego niedopełnienie. 
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w sprawach ochrony ludności jako organy ochrony 
ludności” (część 2.2.1. str. 10) wątpliwości budzą użyte 
w projekcie inne określenia, np. ,,podmioty 
realizujące zadania ochrony ludności” (część 2.3.1., 
str. 11), ,,organy administracji publicznej w zakresie 
ochrony ludności” (część 2.3.3, str. 13), ,,podmioty 
ochrony ludności, które w razie ogłoszenia 
mobilizacji, po wprowadzeniu stanu wojennego  
i w czasie wojny stają się ,,organizacjami obrony 
cywilnej w rozumieniu  
art. 61 pkt b protokołu dodatkowego do Konwencji 
genewskich …” przy jednoczesnym wskazaniu, że 
ustawa określi ,,organy odpowiedzialne za określenie 
podmiotów ochrony ludności, które zostaną 
przekształcone w organizacje obrony cywilnej” (część 
2.4.1, str. 22), czy ,,jednostki ochrony ludności” (część 
2.7. ust. 5 pkt 3, str. 27). 
5. Nie jest jasne, z czego wynika proponowana  
w części 2.7 ust. 1 pkt 17 zmiana ustawy z dnia  
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w której odsyła 
się do nieistniejącego przepisu art. 6 ust. 1 ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności. Nie 
jest również jasna proponowana w części 2.7 ust. 11 
pkt 5, str. 29, a więc w części dotyczącej propozycji 
zmian związanych z wdrożeniem regulacji dotyczących 
powiadamiania ratunkowego, zmiana w ustawie z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,  
w zakresie zadań wojewódzkich centrów zarządzania 
kryzysowego. 

 
 
 

Do uwzględnienia (ujednolicenie terminologii). 
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8. Generalny 

Inspektor 
Z uwagi na nieprecyzyjność – zaproponowanego na  
str. 23 projektu dokumentu – odesłania do Działu V 
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Ochrony Danych 
Osobowych 

ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – t.j.  
Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.  
(w którym to Dziale zamieszczono art. 175 ust. 8 
zawierający delegację dla Rady Ministrów do 
określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów 
dokumentów potwierdzających nadanie przydziałów 
organizacyjno-mobilizacyjnych), zachodzi 
konieczność unormowania w projekcie dokumentu 
zakresu danych zamieszczanych w wykazie osób 
przewidzianych do pełnienia służby w obronie 
cywilnej. Brak przedmiotowego uregulowania 
prowadzić może do naruszenia – statuowanej w art. 26 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
o ochronie danych osobowych – t. j. Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – zasady adekwatności 
przetwarzanych danych w stosunku do celów,  
w jakich są przetwarzane. W opinii organu do spraw 
ochrony danych osobowych możliwym rozwiązaniem 
mogłoby być także umieszczenie w części 2.5 
projektu dokumentu propozycji opracowania 
rozporządzenia wykonawczego do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
dotyczącego – wskazanej wyżej – kwestii 
(zbliżonego treściowo do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie 
nadawania przydziałów organizacyjno-
mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych – 
Dz. U. Nr 41, poz. 234, wydanego na podstawie 
delegacji zawartej w art. 175 ust. 8 ustawy  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej). 
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Uwaga wydaje się zasadna także z punktu widzenia istoty obrony 
cywilnej, opartej na postanowieniach prawa międzynarodowego, 
określającego, iż działania organizacji OC nie mogą być 
ukierunkowane na szkodę nieprzyjaciela. Tymczasem brak jest 
takiego obwarowania wobec służby w jednostkach 
zmilitaryzowanych. W świetle powyższego byłoby celowym 
wykreowanie w odrębnych, od problematyki służby w jednostkach 
zmilitaryzowanych,  regulacji  dotyczących szeroko rozumianego 
przebiegu służby w OC. 
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Uwagę podobnej natury, to jest dotyczącą braku 
sprecyzowania w projekcie dokumentu zakresu 
informacji (danych), zgłosić należy również  
w odniesieniu do – przewidzianej na str. 3 projektu 
dokumentu – listy ekspertów współpracujących  
w realizacji zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego i ochrony ludności. 
Niezależnie od powyższego, stosownie do dyspozycji 
art. 12 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych 
wnoszę o nadesłanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym po jego ostatecznym 
sporządzeniu. 

 
 

 
 
 

Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 
 

9. Agencja 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

Rozdział 1.1 – niewłaściwe wydaje się określanie 
zarządzania kryzysowego mianem stanu pośredniego 
pomiędzy stanem „normalnym” a sytuacją wymagająca 
wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych.  
W oparciu o istniejące orzecznictwo, zwłaszcza 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sygn. K 50/07, 
wskazać należy, że Konstytucja rozróżnia wyłącznie 
zagrożenie zwykłe i zagrożenie szczególne dla państwa 
i jego obywateli. Nie zawiera natomiast przepisów 
zezwalających na wyróżnienie specyficznego stanu 
narastania zagrożeń („sytuacji kryzysowej”), 
usytuowanego pomiędzy zwykłymi zagrożeniami 
bezpieczeństwa państwa i obywateli (dla likwidacji, 
bądź ograniczenia których wystarczają zwykłe środki 
konstytucyjne) a zagrożeniami szczególnymi, 
uzasadniającymi wprowadzenie jednego ze stanów 
nadzwyczajnych. Co więcej, przepis art. 228 
Konstytucji wyraźnie wskazuje, możliwość 
ustanowienia stanu wojennego, będącego jednym  
z trzech stanów nadzwyczajnych, nie przewiduje zaś 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do odrzucenia – sytuacja kryzysowa jest zdefiniowana w ustawie 
o zarządzaniu kryzysowym. 
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wskazanego w projekcie założeń - stanu wojny.  
W naszej opinii zapis ten należy doprecyzować, celem 
wyeliminowania pojawiających się wątpliwości 
interpretacyjnych.  
Rozdział 2.3.4 - Przedstawiony do zaopiniowania 
projekt założeń nie uwzględnia Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako jednego  
z organów właściwych z sprawach z zakresu 
ochrony ludności. Wskazać należy, iż zgodnie  
z przedstawioną propozycją, zadana z zakresu ochrony 
ludności będą realizowane w celu przeciwdziałania 
zagrożeniom zawartym w mapach ryzyka i mapach 
zagrożeń opracowywanych w oparciu o obowiązujące 
przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie  
z przedstawionymi założeniami jednym z zagrożeń 
wobec którego realizowana ma być ochrona ludności, 
są zdarzenia o charakterze terrorystycznym.  W tym 
miejscu podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z art. 5a 
ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym mapy ryzyka 
powstają jako część składowa Raportu o zagrożeniach 
bezpieczeństwa narodowego, którego przygotowanie  
w części dotyczącej zagrożeń o charakterze 
terrorystycznym, mogących doprowadzić do sytuacji 
kryzysowej, koordynuje Szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. W oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy, 
zadania z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania  
i usuwania skutków zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym są realizowane we współpracy  
z organami administracji rządowej właściwymi w tych 
sprawach, w szczególności z Szefem Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Miejsce i rolę Szefa 
ABW w strukturze organów odpowiedzialnych za 
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realizacje zadań z obszaru zarządzania kryzysowego 
potwierdził ustawodawca poprzez wprowadzenie 
obowiązku współdziałania wojewodów (art. 14 ust. 2 
pkt. 6a), starostów (art. 17 ust. 2 pkt 5a), wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast (art. 19 ust. 2 pkt 5a) 
– z Szefem ABW w zakresie przeciwdziałania, 
zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń  
o charakterze terrorystycznym.  
Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się właściwe 
wprowadzenie do projektu, Szefa ABW jako organu 
administracji publicznej właściwego w zakresie 
ochrony ludności, do zadań którego będzie należało: 
- analizowanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym 
pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo i ochronę 
ludności; 
- zatwierdzanie wojewódzkich programów ochrony 
ludności w części dotyczącej zagrożeń o charakterze 
terrorystycznym; 
- nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu ochrony 
ludności odnoszących się przeciwdziałania, 
zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń  
o charakterze terrorystycznym; 
- zatwierdzanie sprawozdań z ćwiczeń wojewódzkich  
i sprawozdań z realizacji wniosków z ćwiczeń  
w zakresie jakim odnosiły się one do przeciwdziałania, 
zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń  
o charakterze terrorystycznym. 
Rozdział 2.3.5 – projekt nie konkretyzuje propozycji 
zmian, które mogą zostać wprowadzone w zakresie 
funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego 
wobec aktualnie obowiązującego stanu prawnego. 
Projekt w zasadniczej mierze powtarza regulacje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do rozważenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do odrzucenia – wydaje się, że zakres jak i charakter zmian został 
wskazany w projekcie „Założeń...” 
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ustawy o ochronie przeciwpożarowej (art. 14a  
i następne), wskazując jednocześnie na konieczność 
dokonania zmian wynikających z doświadczeń 
programu pilotażowego z Małopolski oraz 
dostosowania polskiego prawa do dyrektyw unijnych, 
nie wskazując jednak charakteru tych zmian.  
Rozdział 2.4 – wątpliwość budzi charakter prawny 
obowiązku wprowadzonego w punkcie 2.4. Zasadnym 
wydaje się pytanie o konsekwencje nie wywiązania się 
z obowiązku. Pytanie czy fakt nie wywiązania się, 
uznany będzie za przesłankę związaną  
z odpowiedzialnością karną, a jeżeli tak to jaka jest 
relacja pomiędzy przedmiotową normą a art. 162 
Kodeksu Karnego. 

 
 
 
 
 
 

 
Do uwzględnienia 

 
 
 
 
 
 

 
10. Rządowe 

Centrum 
Bezpieczeństwa 

1) Proponuje się zmianę tytułu projektowanej ustawy 
na  ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej.  
Analiza projektu założeń wykazuje, iż materia mająca 
stanowić podstawę tworzenia przyszłych przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie 
szeroko rozumianej ochrony ludności, wymaga 
uregulowania w odrębnym akcie normatywnym. 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym  (Dz. U. Nr 89, poz. 590,  
z późn. zm.) nie jest właściwym miejscem na 
wprowadzenie przedstawionych zmian systemowych.  
W praktyce bowiem proponowane zmiany w żaden 
sposób nie zwiększą sprawności działania państwa  
w zakresie zarządzania kryzysowego, a jedynie mogą 
doprowadzić do powstania sporów kompetencyjnych  
w zakresie wymiany informacji pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami funkcjonującymi  
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w ramach systemu. W projekcie założeń, brakuje jasnej 
i czytelnej koncepcji systemu ochrony ludności,  
w szczególności w zakresie podziału zadań  
i kompetencji oraz wzajemnych relacji poszczególnych 
podmiotów, które miałyby być odpowiedzialne za 
funkcjonowanie systemu.  
Dlatego też koniecznym jest czytelne określenie  
w projekcie założeń odrębności systemu ochrony 
ludności od regulacji zawartych w ustawie  
o zarządzaniu kryzysowym poprzez: 
- wskazanie definicji ochrony ludności; 
- określenie odrębnych zadań w ramach systemu; 
- określenie organów systemu; 
- określenie trybu w jakim jednostki ochrony ludności 
przekształcają się w obronę cywilną; 
- wskazanie korelacji z: 

• obecnie obowiązującymi przepisami 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
oraz innymi ustawami, 

• ustawami powiązanymi zakresowo, 
które są na różnych etapach procesu 
legislacyjnego, np. uchwalona przez 
Sejm w dniu 24 września  2010 r. 
ustawa o rezerwach strategicznych, 
której treść powinna znaleźć 
odzwierciedlenie w projekcie 
założeń, 

• projektowanymi dokumentami 
rządowymi o charakterze 
nienormatywnym, np. projekt 
Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego przewidujący 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 
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integrację zarządzania kryzysowego 
z zadaniami na rzecz bezpieczeństwa 
narodowego, w tym również na 
wypadek wprowadzenia stanu 
wojennego.    

Tytułem uzupełnienia należy wskazać, iż ustawa  
o zarządzaniu kryzysowym na szczeblu centralnym 
wskazuje Radę Ministrów jako organ odpowiedzialny 
za realizację postanowień tej ustawy. Pozostałe organy 
na szczeblu centralnym realizują przyznane zadania  
w ramach kompetencji własnych.  
Dotyczy to również Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, którego zadania wynikające  
z ww. ustawy realizowane są w zastępstwie Rady 
Ministrów o ile wystąpią okoliczności definiowane 
jako sytuacja niecierpiąca zwłoki. Pozostałe zadania  
z zakresu zarządzania kryzysowego Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji realizuje w ramach 
kompetencji własnych. Proponowana regulacja odnosi 
się, w odniesieniu do szczebla centralnego, do zadań 
własnych MSWiA.  
Dlatego też wskazanie w jednej ustawie zadań dla 
dwóch różnych organów i przyznanie im obu 
jednocześnie roli wiodącej doprowadzi do niespójności 
całej ustawy o zarządzaniu kryzysowym.  
Ponadto należy podnieść, iż w odniesieniu do 
proponowanej integracji zadań organów właściwych  
w sprawach zarządzania kryzysowego z organami 
obrony cywilnej należy mieć na względzie 
postanowienia I Protokołu Dodatkowego do Konwencji 
Genewskich. Istnieje bowiem ryzyko, iż podmioty 
obrony cywilnej mogą zostać pozbawione ochrony 
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Protokołu Dodatkowego.         
Zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym, wprowadzenie stanu wojennego nie 
kończy realizacji zadań zarządzania kryzysowego. 
Wręcz przeciwnie organy właściwe w sprawach 
zarządzania kryzysowego przystępują do realizacji 
planów obronnych, która to działalność może, jak 
wyżej wspomniano, powodować ustanie ochrony 
tychże organów w świetle Protokołu Dodatkowego.  
O ile więc przekazanie do dyspozycji organów 
właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego 
jednostek ochrony ludności jest propozycją słuszną  
i powielającą rozwiązania stosowane w odniesieniu do 
Sił Zbrojnych  RP, to po przekształceniu  
w obronę cywilną jednostki te muszą mieć inną 
strukturę podległości, co opracowywany projekt 
założeń powinny szczegółowo opisywać.   
Zarządzanie kryzysowe jest zadaniem realizowanym  
w ramach administracji rządowej. Zapewnienie 
ochrony ludności jest zadaniem własnym samorządu. 
Tworzony system ochrony ludności powinien bazować 
na przyjętych już rozwiązaniach. Wyklucza to łączenie 
w jednej regulacji zagadnień dotyczących zarządzania 
kryzysowego i regulacjami stricte dotyczących   zadań 
własnych samorządu.     
Ponadto w ramach przygotowywanej Strategii 
Bezpieczeństwa Narodowego przewiduje się integrację 
zarządzania kryzysowego z zadaniami na rzecz 
bezpieczeństwa narodowego, w tym również na 
wypadek wprowadzenia stanu wojennego.  Z tego 
powodu w regulacjach z zakresu zarządzania 
kryzysowego nie mogą zostać zamieszczone regulacje 
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dotyczące obrony cywilnej.     
2) Proponuje się wyłączenie z projektu zadań 
dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego. 
System ten jest zadaniem realizowanym wspólnie  
w ramach kompetencji własnych przez  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministra Zdrowia . W przeciwieństwie do zadań  
z zakresu ochrony ludności w system ten nie jest 
angażowany samorząd terytorialny. Połączenie  
w jednej ustawie zadań własnych samorządu  
z zadaniami realizowanymi przez administrację 
rządową bez udziału samorządu doprowadzi do chaosu 
kompetencyjnego. 
W projekcie założeń wskazuje się, że funkcjonujące  
w czasie pokoju podmioty ochrony ludności (wraz  
z wydzielonymi pododdziałami Sił Zbrojnych) stają się 
organizacjami obrony cywilnej. 
Takie założenie jest sprzeczne z jednej strony  
z postanowieniami międzynarodowego prawa 
humanitarnego a z drugiej z logika przygotowania 
państwa do obrony kraju. Pomijając pomysł użycia 
Sił Zbrojnych RP (dopuszczalny wprawdzie przez 
międzynarodowe prawo humanitarne,  
ale praktycznie niemożliwy do wykorzystania 
podczas potencjalnego konfliktu zbrojnego na 
terenie RP) cześć podmiotów ochrony ludności 
(wtedy obrony cywilnej) będzie działać na 
podstawie innych zapisów niż te z I Protokołu 
Dodatkowego, które odnoszą się do obrony cywilnej. 
Np. cały segment sanitarny (tak  
w międzynarodowym prawie humanitarnym określa się 
służby medyczne) działa pod ochroną innych 

 
 
Do odrzucenia jako niespójne z przyjętą koncepcją regulacji. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Do dyskusji podczas konferencji. 
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przepisów posługując się nawet innym znakiem 
ochronnym (czerwonym krzyżem), a nie niebieskim 
trójkątem na pomarańczowym tle (znak obrony 
cywilnej).  
3) Brak jest wskazania przyczyn dla których 
rezygnuje się z ustanowionego 2009 r. systemu 
powiadamiania ratunkowego opartego o struktury 
Państwowej Straży Pożarnej (i jednostek 
samorządu terytorialnego). Należy przypomnieć, że 
tworzony wówczas system był częściowo 
konsekwencją uruchomienia procedury  
ws. naruszenia przepisów unijnych w zakresie braku 
funkcjonowania telefonu alarmowego 112 jakie wobec 
Rzeczypospolitej Polskiej wszczęła Komisja 
Europejska (dot. Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu 
Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw użytkowników). 
Postępowanie to zostało umorzone po zapewnieniu, że 
w ramach tworzonego systemu służby ratownicze będą 
miały dostęp do lokalizacji osoby dzwoniącej.  
W przedstawionej propozycji operator telefonu nie 
będzie dyspozytorem. Pojawia się zatem problem  
w jaki sposób lokalizacja dzwoniącego zostanie 
przekazana do dyspozytora. Brak tego rozstrzygnięcia 
może skutkować ponownym wszczęciem przez KE 
umorzonego postępowania. 
Ponadto należy zauważyć, iż rozdzielnie funkcji 
operatora i dyspozytora skutkuje też rozmyciem 
odpowiedzialności za brak dysponowania lub 
niewłaściwe zadysponowanie jednostek. Przy 
rezygnacji z lokalizacji powiatowej i zastąpieniu jej 

 
 
 
 
 
Do odrzucenia – przyczyny rezygnacji z regulacji określonej 
w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. zostały omówione 
w „Założeniach...”. W żadnym razie regulacje prawne tworzone  
w latach 2008 – 2009 nie były konsekwencją uruchomienia procedury 
w sprawie nieprawidłowego stosowania dot. Dyrektywy 2002/22/WE 
Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników, gdyż stawiane Polsce zarzuty 
dotyczyły braku dostępności informacji o lokalizacji dzwoniącego na 
numer alarmowy 112. W celu realizacji powyższego obowiązku, 
powzięte zostały środki w postaci uruchomienia tzw. „rozwiązania 
tymczasowego” oraz rozwiązania docelowego – budowy Platformy 
Lokalizacyjno – Informacyjnej z centralna Bazą Danych. W kwestii 
odpowiedzialności za jakość usług świadczonych za pomocą  
ww. platformy, odpowiedzialne jest UKE. 
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platformą lokalizacyjną elementem krytycznym stanie 
się jej skuteczność. Do czasu uzyskania skuteczności 
działania platformy zbliżonej do 100% błędne 
dysponowanie jednostek interwencyjnych jest bardzo 
prawdopodobne. 
Ponadto mając na względzie dokument sporządzony 
przez Najwyższa Izbę Kontroli, tj. „Informacja  
o wynikach kontroli funkcjonowaniu numeru 
alarmowego 112 na terenie Polski” (KKT-410-
05/2009, lipiec 2010) dotychczasowy poziom 
skuteczności platformy lokalizacyjnej jest 
niewystarczający, aby na tej podatnie dysponować 
jednostki ratownicze.  
Projekt nie wskazuje na badania i analizy, które by 
wskazywały że tworzony system poprawi poziom 
bezpieczeństwa. Pojawienie się elementu pośredniego 
pomiędzy wzywającym pomocy a dyspozytorem raczej 
wskazuje na wydłużenie czasu reakcji. 
Projekt jest sprzeczny z rozporządzeniem w sprawie 
zadań dyspozytora medycznego zgodnie, z którym 
zadysponowanie jednostek musi być poprzedzone 
wywiadem medycznym. Należałoby wskazać kto po 
wprowadzeniu ustawy będzie odpowiedzialny za ten 
wywiad i jego weryfikację. 
Projekt nie precyzuje jakie warunki muszą być 
spełnione by przejść z dotychczasowego systemu na 
proponowany, działania w okresie przejściowym. Brak 
też propozycji rozwiązań w zakresie oceny jakości 
działania systemu i propozycji działań na wypadek 
gdyby okazało się że system zamiast poprawy 
bezpieczeństwa doprowadził do jego pogorszenia. 
Reasumując, najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje 

 
 
 
 
 
Wyjaśnienie: Obecne rozwiązanie w zakresie lokalizacji 
dzwoniącego na numer alarmowy oparte jest na tzw. „rozwiązaniu 
tymczasowym”. Wydaje się, ze skuteczność rozwiązania docelowego 
może zostać potwierdzona po wdrożeniu PLI CBD. 
 
 
 
 
Do odrzucenia – pojawienie się tzw” elementu pośredniczącego” nie 
ma wpływu na „czas reakcji”. Obecnie, czynności podejmowane przez 
operatora wykonuje dyspozytor. Doprowadza to do sytuacji, że 
czynności, które nie wymagają zaangażowania fachowej wiedzy np. 
dyspozytora medycznego, wykonywane są przez dyspozytora, który  
w tym czasie np. mógłby dysponować do innego zdarzenia. Warto 
zaznaczyć, że również ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej wprowadza instytucję „operatora numerów 
alarmowych”. Wywiad medyczny zawsze będzie przeprowadzony 
przez dyspozytora medycznego. 
 
Do odrzucenia – wprowadzony zostanie przepis informujący  
o tym, że centra utworzone na podstawie art. 14 a ustawy  
o ochronie przeciwpożarowej będą stanowiły centra w rozumieniu 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności. 
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się nowelizacja: 
- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, 
z póź. zm).  
- ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, 
z późn. zm.).   
4) Konieczne jest dokonanie wnikliwej analizy 
projektu założeń pod względem zgodności  
z przepisami Konstytucji RP w kontekście 
propozycji nakazywania obywatelom określonych 
zachowań oraz uporządkowanie kwestii 
dotyczących stosowania wymiennie pojęć „stanu 
wojny”, „stanu nadzwyczajnego”, „stanu klęski 
żywiołowej”, itp.      
5) Mając na uwadze wprowadzenie do systemu prawa 
nowych rozwiązań w zakresie ochrony ludności oraz 
ich spójności z obowiązującymi obecnie ustawami, 
które dotyczą szeregu działów administracji rządowej 
(obrona narodowa, sprawy wewnętrzne, gospodarka, 
sprawy, zagraniczne, zdrowie, łączność ) – należy 
rozważyć powołanie przez Prezesa Rady Ministrów  
międzyresortowego zespołu, który wypracowałby 
koncepcję rozwiązań systemowych w zakresie 
szeroko rozumianej ochrony ludności.  
6) Należy uzupełnić projekt założeń o wskazanie 
szacunkowych kosztów, które miałyby pokryć: 
budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu 
terytorialnego.  
7) Nierealny jest termin wejścia w życie ustawy 
przewidziany na 1 stycznia 2011 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Do uwzględnienia (uporządkowanie pojęć). 

 
 
 
 

 
 

 
Do odrzucenia. 

 
 
 

 
Do uwzględnienia 

 
 

Do uwzględnienia 
11. Wojewoda 

Zachodniopomorski 
1. Prowadzenie ćwiczeń jako najwyższej formy  
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szkolenia powinno odbywać się zgodnie  
z przyjętymi określonymi kompetencjami 
szkoleniowymi. Dlatego też, celowym wydaje się 
zamiast szczegółowego opisu rodzaju ćwiczeń /polowe, 
sztabowe/ zawrzeć w projektowanej ustawie zapisy 
dotyczące właśnie kompetencji szkoleniowej /organ 
jakiego szczebla jest odpowiedzialny za szkolenie osób 
funkcyjnych i specjalistów na jakim określonym 
poziomie/. Kompetencje te powinny dotyczyć również 
szkolenia ogółu społeczeństwa. Kto może wydawać 
materiały instruktażowe, prowadzić powszechną 
działalność szkoleniową. 
2. Zadania ochrony ludności powinny obejmować 
zagadnienia dotyczące projektowania, stanowienia  
i egzekwowania przepisów prawa dotyczących 
bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu  
w szczególności w zakresie: 
- prawa budowlanego 
- ruchu drogowego 
- ochrony środowiska 
- zagospodarowania przestrzennego 
- ochrony przeciwpowodziowej 
- ochrony przeciwpożarowej itp. 
Celowym wydaje się również określenie kompetencji  
i mechanizmów  dotyczących inspirowania  
i wspierania badań naukowych w celu uzyskania 
nowych technologii lub ich pozyskanie w inny sposób 
dla modernizacji i rozbudowy systemów 
bezpieczeństwa. 
Wymienione zadania nie mieszczą się  
w kompetencjach ustawowych administracji rządowej  
i samorządowej szczebla wojewódzkiego                          

 
Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 
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i samorządowej powiatów i gmin choć stanowią 
integralną część zadań zarządzania kryzysowego 
realizowanych w fazie zapobiegania. 
Dlatego też, celowym się wydaje przypisanie zadań  
w tym zakresie dla administracji państwowej  
i instytucji na odpowiednim szczeblu wraz ze 
wskazaniem systemu tworzenia spójnego prawa 
obejmującego problematykę szeroko pojętego 
bezpieczeństwa z różnych dziedzin oraz pozyskiwania    
i wdrażania nowych technologii w celu jego poprawy. 

 
 
 
 

 

12. Wojewoda 
Wielkopolski 

1) W pkt.2.3.4 wpisać w zadaniach dla wójtów  
i starostów (tak jak dla wojewody) – 
„opracowywanie i realizacja gminnego 
(powiatowego) programu ochrony ludności”; 

2) Czy może być taki zapis, że rada gminy (powiatu) 
przyjmuje w drodze uchwały gminny (powiatowy) 
program ochrony ludności, a starosta (wojewoda) 
go zatwierdza; 

3) Z zadania nr 5 wojewody „koordynowanie 
współpracy gmin i powiatów w zakresie 
pozyskiwania i wykorzystywania zasobów poprzez 
wymianę informacji o posiadanych zasobach  
i potrzebach w tym zakresie” wykreślić gminy  
i wpisać to zadanie starostom (jeśli starostowie 
zatwierdzają gminne plany to niech i koordynują 
ich realizację). 

 
 
 

 
Do uwzględnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia. 

13. Wojewoda Lubuski 1. Ujednolicenia wymaga nazewnictwo dotyczące 
realizacji zadań ochrony ludności. W założeniach 
projektu ustawy znajdują się zapisy „wykonywanie 
zadań w składzie personelu organizacji obrony 
cywilnej” i „służba w obronie cywilnej”. Sugeruje się 
następujące brzmienie tych zapisów: 

Do uwzględnienia. 
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- „wykonywanie zadań w składzie personelu organizacji 
ochrony ludności” (w czasie pokoju ma nie być obrony 
cywilnej); 
- „służba w obronie cywilnej pełniona w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”. 
2. W założeniach brak jest zapisów dotyczących służby 
zasadniczej w obronie cywilnej. Jeśli  w myśl 
projektowanej ustawy służby zasadniczej w obronie 
cywilnej nie będzie – należy uchylić wszystkie zapisy 
dotyczące tej służby w ustawie o powszechnym 
obowiązku obrony RP. W przeciwnym wypadku 
projektowana ustawa musi szczegółowo określać 
zasady odbywania (pełnienia) tej służby. 
3. Niezwykle ważna jest nowelizacja zapisów 
dotyczących konieczności wyposażania  
i utrzymywania gminnych i powiatowych magazynów 
materiałów służących ochronie ludności. Wskazane 
było by określenie w aktach wykonawczych do 
projektowanej ustawy ramowych normatywów 
wyposażenia tych magazynów. Doświadczenia  
z realizacji tego zadania w jednostkach samorządu 
terytorialnego wskazują, że poszczególni wójtowie 
(burmistrzowie) i starostowie w bardzo zróżnicowany 
sposób postrzegają potrzebę wyposażenia  
ww. magazynów. 
Niezwykle ważnym jest zapis art. 7 ust 1 pkt 14 ustawy 
o samorządzie gminnym. Jest to zadanie własne 
fakultatywne. Zapis taki przesądza, że sprawy te nie 
mogą być gminom zlecone. Jeżeli ustawodawca określi 
konkretne zadanie jako obowiązkowe, to wówczas na 
gminie ciąży obowiązek jego wykonania. Obowiązek 
gromadzenia przez gminę materiałów służących 

 
 
 
Do uwzględnienia - Skoro intencją projektodawcy jest zróżnicowanie 
służby w OC w okresie pokoju oraz w okresie mobilizacji i w czasie 
wojny (służba w organizacjach OC), uwaga wojewody lubuskiego jest 
zasadna. To samo odnosi się do zasadniczej służby w OC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do odrzucenia 
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ochronie ludności winien zostać określony ustawą.         
4. W zadaniach wojewody ma się znaleźć zapis 
„tworzenie rezerw materiałowych i sprzętowych 
służących ochronie ludności”. Sugeruje się określenie 
jakich rezerw ma to dotyczyć, do jakich celów  
i w jakich sytuacjach mają być wykorzystywane. 
Wskazane było by określenie szacunkowego 
normatywu rezerw. 
5. Warte rozważenia jest umieszczenie  
w projektowanej ustawie, lub aktach wykonawczych 
do niej, kryteriów jakimi winny się kierować podmioty 
ochrony ludności przy ustalaniu i ilości i rodzaju 
budowli ochronnych. 
6. Doprecyzowania wymaga sprawa zawierania umów 
cywilnoprawnych na wykorzystanie obiektów dla 
potrzeb ochrony ludności. Proponuje się, aby umowy 
zawierane były pomiędzy właścicielem 
(zarządzającym, dysponentem) dóbr kultury, urządzeń, 
dokumentacji, zapasów żywności i leków, a nie przez 
organ administracji publicznej. Organ administracji 
publicznej może zawierać umowy w zakresie ochrony 
ludności i rzeczy materialnych, którymi dysponuje (jest 
właścicielem). W ustawie powinien zostać zapisany 
obowiązek podpisania umowy przez właściciela 
wytypowanego obiektu. Należy również określić 
zasady odpłatności (za wykorzystanie obiektu, a nie za 
pozostawanie w gotowości do wykorzystania). 
7. W ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP 
należy znowelizować brzmienie Art. 30a ust.1 pkt 3. 
Kategoria „D” nie powoduje niezdolności do 
wykonywania zadań w organizacjach ochrony ludności 
w czasie pokoju, a tym bardziej do pełnienia służby  

 

 

Do odrzucenia 

 

 

 
Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 

 

 

 
Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kategoria „D” oznaczająca niezdolność do czynnej służby wojskowej 
wyłącznie w czasie pokoju, nie musi oznaczać braku zdolności do 
służby w podmiotach ochrony ludności lub w OC, zarówno w okresie 
pokoju jak i w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 
Stosownie do potrzeb można odpowiednio zmodyfikować art. 30 ust. 



 81 

w obronie cywilnej w czasie wojny. 
8. Należy dokonać nowelizacji zapisów Art. 3 pkt 7 
ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań  
i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych 
pomiędzy organy gminy, a organy administracji 
rządowej oraz zmiany niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, 
poz. 198 ze zm.). Uchylić należy również art. 20 tej 
ustawy. 
9. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
wojewódzkim (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.) 
wskazane jest dodanie w art. 14 ust. 1 punktu 17  
w brzmieniu: 
„17)  ochrony ludności”. 
10. Czy zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 
samorząd województwa wykonuje zadanie  
w zakresie wyposażenia i utrzymania 
wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. 
Powyższe pytanie związane jest ze zmianą zapisów w 
ustawie i samorządzie gminnym i powiatowym, oraz 
wpisaniem do zmiany ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym zdania dla wojewody „utworzenia rezerw 
materiałowych  
i sprzętowych służących ochronie ludności”.    
11. Sugeruje się tworzenie w każdym województwie 
co najmniej 2 Centrów Powiadamiania 
Ratunkowego. Takie rozwiązanie pozwoli na sprawne 
zarządzanie centrami w przypadku awarii 
któregokolwiek z nich. Szczegóły terenu w danym 
regionie zawsze będą bardziej znane operatorom 
numeru 112 ze swojego województwa. 
12. Pewne wątpliwości budzi zamiar odbierania 

1 pkt 3. 
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Do odrzucenia – liczba zgłoszeń niewymagających dysponowania 
zasobów ratowniczych, w przypadku zgłoszeń na inne numery 
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zgłoszeń wszystkich numerów alarmowych przez 
operatorów numeru 112. W układzie dostępu 
wszystkich operatorów i dyspozytorów do zasobów 
sieci OST112 niecelowe staje się przyjmowanie 
zgłoszeń z numerów 99X przez operatorów w Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. Zgłoszenia te jako 
zgłoszenia dedykowane powinny zostać odbierane  
i rejestrowane w SIPR przez odpowiednich 
dyspozytorów. Z uwagi na rosnącą popularność 
numeru 112 ilość zgłoszeń alarmowych na numery 
oparte na 99X będzie malała. 

alarmowe niż 112, choć jest zdecydowanie niższa niż w przypadku 
numeru 112, również wymaga pewnego rodzaju „filtra”, w postaci 
operatora numeru alarmowego. 
 

 

 

 

14. Wojewoda 
Dolnośląski 

I. Część 1.1. 
1) Ustawodawca powinien już na etapie tworzenia 
prawa zapobiegać mogącym powstawać 
rozbieżnościom interpretacyjnym. Powtarzanie  
w nowej regulacji prawnej istniejących zapisów  
w ustawach szczególnych spowoduje wyłącznie 
zamieszanie co do obowiązującego porządku 
prawnego. Wystarczy, ze te same zagadnienia zostaną 
opisane nieco inaczej i dojdzie wtedy do wewnętrznej 
sprzeczności prawa, która trzeba będzie rozstrzygać za 
pomocą reguł kolizyjnych. Twierdzenie: „Należy 
zauważyć, że część zadań, które zostaną wymienione 
w projekcie, jest już realizowana na podstawie 
innych ustaw. Ich powtórzenie w zakresie 
przedmiotowym projektowanej nowelizacji nie ma 
na celu dublowania istniejących rozwiązań 
prawnych, lecz jest zabiegiem ułatwiających 
zidentyfikowanie podmiotów ochrony ludności” jest 
nieprawdziwe. Tego typu rozwiązanie ustawodawca 
już testował przy zmianie ustawy  
o swobodzie działalności gospodarczej i nie było to 
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rozwiązanie dobre. W przypadku wprowadzania do 
znowelizowanej ustawy zapisów już istniejących  
w innych ustawach, ustawy te należy z nich wyczyścić, 
pozostawiając wyłącznie przepisy odsyłające do nowej 
regulacji.  
2) Zastrzeżenie uprawnień nadzorczych dla wojewody 
musi uwzględniać treść art. 165 Konstytucji. Dlatego 
uprawnienia nadzorcze muszą być jednoznacznie 
sformułowane, zarówno co do środków prawnych 
przysługujących wojewodzie, przesłanek ich 
zastosowania oraz sankcji za niewykonanie zadania 
publicznego.  
3) Instytucja tzw. wykonania zastępczego musi 
gwarantować wojewodzie zwrot środków od 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego.  
4) Sprawozdania przedstawiane organom stanowiącym 
jednostek samorządu terytorialnego są znane m.in. 
ustawie o policji, czy tez ustawie o Państwowej straży 
Pożarnej. Każdorazowo w związku z takimi 
sprawozdaniami nadano radom kompetencje do 
przedstawiania własnego stanowiska w przedmiocie 
tych sprawozdań. W omawianych założeniach nie 
wskazuje się by przedstawienie radzie 
sprawozdania i jego zatwierdzenie skutkowało 
czymkolwiek. Czyni to z takiego zatwierdzenia 
czynność bezprzedmiotową.  
5) Pomysł, aby problemy z realizacja zadań na 
poziomie gminnym rekompensować przy pomocy 
porozumień jest nietrafiony z samego założenia. 
Porozumienie administracyjne jest niewładczą 
formą działania administracji publicznej i dla jego 
zawarcia potrzebna jest zgoda obydwu stron. Biorąc 
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pod uwagę dotychczasowe doświadczenia oraz zakres 
wyposażenia powiatów w środki finansowe 
prawdopodobieństwo, że powiat zechce wspomóc 
gminę własnymi zasobami dla realizacji zadania 
gminnego jest znikome.  
Wyczerpanie możliwości działania samorządu 
gminnego w sytuacji szczególnie dotkliwych 
zagrożeń i ich skutków powinno uruchamiać zasoby 
powiatowe, wojewódzkie (samorządowe i rządowe) 
na zasadach obligatoryjności. Tylko wtedy zapewni 
się skuteczność realizacji zadań. Ewentualnie można 
wskazać, że niezawarcie porozumienia  
w określonym terminie skutkować będzie 
automatycznym uruchomieniem innych zasobów.  
Niezależnie od wybranego modelu trzeba rozważyć 
system rozliczeń finansowych pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
(ewentualnie) Skarbem Państwa.  
6) Definicja ochrony ludności winna odnosić się do 
systemu ochrony ludności a program ochrony 
ludności winien byś zatwierdzany również przez 
Zarząd Województwa lub Sejmik. Skoro 
beneficjentami mają być mieszkańcy stanowiący 
wspólnoty samorządowe, które również tworzą 
samorząd województwa warto rozważyć udział władz 
województwa przy planowaniu kryzysowym. 
7) Na wypadek wystąpienia np. stanu klęski 
żywiołowej czy innego stanu nadzwyczajnego  
i skierowaniu sił do dyspozycji właściwego organu 
uprawnionego do kierowania działaniami -  należy 
określić kto będzie pokrywał koszty uruchomienia 
tych zasobów. Za zasoby dla organu niższego 
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szczebla koszty pokrywa organ szczebla wyższego.  
Propozycja - jeżeli niezbędne zasoby przekraczają 
możliwości gminy to zasoby z innych gmin winny 
być finansowane i dysponowane przez starostę. Na 
poziomie wojewódzkim zasoby te winny (i mogą)  
być finansowane przez wojewodę i Zarząd 
Województwa. Jest to element ważniejszy  
w konkretnej sytuacji jak dobrze zorganizowana 
struktura. 
8) Formułując zdanie: „zadania ochrony ludności 
regulują następujące przepisy” należałoby podać 
przykłady, w którym przepisie (np. ustawa  
o samorządzie gminnym) zapisane są zadania ochrony 
ludności. Podobną sytuację stworzono w uzasadnieniu 
do ustawy o zarządzaniu kryzysowym (w czasie 
procesu legislacyjnego), gdzie do dziś są poważne 
problemy interpretacyjne terminu „ochrony 
infrastruktury krytycznej” w oparciu o ustawę  
o samorządzie województwa. Przykład ten odnosi się 
również do innych ustaw przytoczonych w tym 
uzasadnieniu. 
II. Część  2.2.1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy 
ustawy. 
Projektowana definicja ochrony ludności powinna 
uwzględniać sposób definiowania pojęć pokrewnych  
w innych ustawach: 
„Ochrona ludności polega na realizacji przedsięwzięć 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
obywatelom w czasie zagrożeń dla życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska podczas sytuacji kryzysowych   
i stanów nadzwyczajnych m.in. poprzez: 
1) zapobieganie zagrożeniom wynikających z sytuacji 
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kryzysowych  i stanów nadzwyczajnych, 
2) opracowywanie programów ochrony ludności, 
3) tworzenie warunków organizacyjnych   
i formalnoprawnych zapewniających realizację zadań 
ochrony ludności, 
4) zapewnianie zasobów do niesienia pomocy, 
zapewnienia porządku publicznego oraz prowadzenia 
działań ratowniczych lub likwidacji innych 
miejscowych zagrożeń. 
III. Część 2.2.2. Definicje:  
„zasoby ratownicze – rozumie się przez to wszelkie 
zasoby znajdujące się w dyspozycji organów 
administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji 
pożytku publicznego, osób prawnych i fizycznych.” 
IV. Część 2.3.1. Podmioty realizujące zadania ochrony 
ludności.  
Podmiotami realizującymi zadania z zakresu ochrony 
ludności mogą być także podmioty, na które takie 
obowiązki zostaną nałożone drogą władczą (osoby 
prawne i osoby fizyczne, przedsiębiorcy jako odrębna 
kategoria podmiotów zobowiązanych). Definicja 
wymaga rozszerzenia. 
V. Część 2.3.4. Zadania organów administracji 
publicznej w zakresie ochrony ludności. 
1) „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” 
- dlaczego tylko wójta, problem może dotyczyć 
także innych szczebli zarządzania kryzysowego? 
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- jak ten zapis ma się do art. 28g ustawy  
o samorządzie gminnym? 
- kto finansuje działania pełnomocnika? 
- kto jest przełożonym pełnomocnika i w jakich 
charakterze prawnym wykonuje on swoje 
obowiązki (umowa o pracę, umowa zlecenia)? 
- „pojęcie niewłaściwego kierowania” w kontekście 
samodzielności samorządu terytorialnego jest zbyt 
niedokładne, przez to może spotkać się z zarzutem 
niekonstytucyjności. Pozwala ono na dowolną 
ingerencję organów „wyższego stopnia”. 
2) „porozumienia” – patrz pkt I.6. Ponadto co  
w sytuacji, gdy zadania z zakresu ochrony ludności nie 
jest w stanie wykonać powiat we własnym zakresie? 
3) Warto rozważyć zmianę katalogu zadań  
w zakresie ochrony ludności: 
„Zadania organów adm. publicznej w zakresie ochrony 
ludności: 
1) w zadaniach wójta dopisać: tworzenie zasobów 
ochrony ludności, 
2) do zadań gminy dopisać:  utrzymywanie zasobów 
ochrony ludności oraz pokrywanie kosztów ich 
działania w czasie szkolenia, sytuacji kryzysowych  
i stanów nadzwyczajnych, 
3) do zadań starosty dopisać: tworzenie zasobów 
ochrony ludności, 
4) do zadań rady powiatu dopisać : utrzymywanie 
zasobów ochrony ludności oraz pokrywanie kosztów 
ich działania ( na obszarze powiatu) czasie szkolenia, 
sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych,  
5) do zadań marszałka dopisać: tworzenie zasobów 
ochrony ludności, uzgadnianie z wojewodą w drodze 

Do uwzględnienia 
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porozumienia sposobów i zasad realizacji 
wojewódzkiego programu ochrony ludności, 
6) do zadań sejmiku dopisać: utrzymywanie zasobów 
ochrony ludności oraz pokrywanie kosztów ich 
działania (na obszarze województwa) w czasie 
szkolenia, sytuacji kryzysowych i stanów 
nadzwyczajnych. Sejmik może współuczestniczyć  
w utrzymaniu i ponoszeniu kosztów zasobów ochrony 
ludności gmin i powiatów. 
7) do zadań wojewody dopisać: a) opracowywanie  
i realizacja wojewódzkiego programu ochrony ludności 
w uzgodnieniu – w drodze porozumienia  
z marszałkiem województwa;  b) opiniowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
sporządzanego przez marszałka, w zakresie   ochrony 
ludności.  
VI. 2.3.5. Funkcjonowanie systemu powiadamiania 
ratunkowego. 
1) Nie do końca jasny jest podział zadań pomiędzy 
centra i wojewódzkie centra powiadamiania 
ratunkowego. 
2) Zadania systemu powiadamiania ratunkowego 
powinny wykonywać CPR-y WCPR-y, jednostki 
organizacyjne administracji publicznej (w tym służby, 
inspekcje i straże), przedsiębiorcy, instytucje, 
organizacje pożytku publicznego oraz osoby prawne  
i osoby fizyczne. Zasoby ratownicze winny być 
dysponowane przez centra zarządzania kryzysowego 
lub stanowiska kierowania służb, inspekcji i straży 
wchodzące funkcjonalnie w skład tych centrów. 
VII. 2.3.7. Programy ochrony ludności.  
Włączyć do tych programów bezwzględnie Zarząd 
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Województwa z jasno rozpisanymi zadaniami – bez 
ogólników o ich uprawnieniach i kompetencjach, gdyż 
zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, Samorząd 
Województwa wykona tylko te zadania, które wynikają 
jednoznacznie z ustawy. Należy również określić 
uprawnienia kontrolne i nadzorcze wojewody. 
VIII. 2.4. Prawa i obowiązki obywateli w zakresie 
ochrony ludności. 
1) Należy rozważyć nałożenie obowiązku z pkt 2) 
podjęcia we własnym zakresie działań mogących 
zmniejszyć skutki zagrożenia, mających na celu 
ochronę zdrowia, życia i mienia. Ze względu na 
trudności interpretacyjne będą problemy z egzekucją 
tego obowiązku, jak również istnieje 
niebezpieczeństwo obciążania odpowiedzialnością 
osób nieprzygotowanych do jego realizacji.  
2) Nałożenie obowiązków osobistych musi być 
rekompensowane (np. odszkodowaniem). W innym 
przypadku realizacja takich obowiązków będzie 
fikcją. Ponadto kłania się kwestia realizacji 
konstytucyjnych  zasad demokratycznego państwa 
prawa i  równości.  
IX. 2.4.1. Funkcjonowanie obrony cywilnej.  
1) „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” – zapis ten jest wewnętrznie niespójny. 
Umowa oznacza dobrowolność; jak zatem ocenić 
termin „niezbędne”, jeśli dana organizacja umowy 
zawrzeć nie zechce.  

Do odrzucenia – zakres podmiotowy, w zakresie centrów 
powiadamiana ratunkowego został określony w sposób wystarczający, 
w odniesieniu do systemu powiadamiania ratunkowego. Zauważyć 
należy, że nie wszystkie z wymienionych podmiotów powinny 
wykonywać zadania w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego. 
Dla części z nich (np. społeczne organizacje ratownicze) przewidziano 
fakultatywna role w systemie powiadamiania ratunkowego. Rola 
innych podmiotów - przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest 
określona innymi przepisami (ustawa z dnia 14 lipca 2004r. – Prawo 
telekomunikacyjne). 
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2) „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” – należy określić kwestie kosztów oraz 
sankcje z tytułu niezrealizowania tego obowiązku. 
X. 2.4.1. Odszkodowania. 
„Prawo do odszkodowania będzie przysługiwało 
również za zniszczenie, uszkodzenie, zużycie lub utratę 
mienia w czasie i w związku z wykonywaniem zadań 
ochrony ludności, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody” – zapis ten może zostać uznany 
za niekonstytucyjny. Warto przypomnieć sobie 
historię art. 160 k.p.a.  
XI. 2.7. Przepisy dostosowujące i końcowe oraz 
przewidywany termin wejścia w życie projektowanej 
ustawy. 
Nie sposób odnieść się do projektowanych przepisów 
nowelizujących inne ustawy bez znajomości rozwiązań 
legislacyjnych ustawy podstawowej.  
W projekcie zmian do ustaw o samorządzie 
powiatowym i samorządzie gminnym nie 
uwzględniono wcześniejszego postulatu dotyczącego 
zawierania porozumień; projektowa zmiana nie 
wystarcza (zob. art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. art. 5 ust. 2 ustawy  
o samorządzie powiatowym). 
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15. Wojewoda Opolski 1. Uwagi ogólne 
1) Analizując same założenia trudno odnieść się 

do kwestii relacji pomiędzy zarządzaniem 
kryzysowym a ochroną ludności. Nie wynika  
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z nich precyzyjnie rola i miejsce zarządzania 
kryzysowego w ogólnie rozumianym pojęciu 
ochrony ludności (lub odwrotnie). Nie można 
także postawić wniosku, że oba zagadnienia 
uzupełniają się nawzajem – albowiem, 
niektóre zadania ochrony ludności są 
identyczne z zadaniami zarządzania 
kryzysowego, a inne nie. Brak wyraźnego 
rozgraniczenie między nimi lub wzajemnego 
uzupełniania może to prowadzić do 
nieporozumień, np. – dublowanie treści  
w dokumentach: planie zarządzania 
kryzysowego i programie ochrony ludności. 
Zasadnym byłoby przeprowadzić analizę 
projektu ustawy, gdyż same założenia, 
przedstawione w trybie warunkowym, mogą 
nie odzwierciedlać istoty sprawy, a konkretny 
projekt – tak. 

2) W założeniach – na str. 12, podrozdział 2.3.2 – 
określa się szczegółowe zadania ochrony 
ludności, które będą zawarte w projekcie 
przedmiotowej ustawy, a w dalszej ich części 
omówionych jest tylko kilka z nich. Czy te 
brakujące znajdą się w projekcie (a dalej  
w ustawie)? 

3) Dobrym rozwiązaniem przy opracowaniu 
stosownej ustawy jest m.in. zebranie w jednym 
akcie prawnym regulacji odnoszących się do 
ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. 
W przesłanym projekcie określa się (rozdział: 
1.1. Cel ustawy), że: „…w systemie 
zarządzania kryzysowego istnieją luki 
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dotyczące przede wszystkim 
odpowiedzialności podmiotów, 
zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe”,  
w dalszej części przedstawione są jednak 
obowiązki tylko organów administracji 
publicznej, stąd pytanie: a pozostałe 
podmioty?  

4) Większość ustaleń określa wykonanie analiz, 
programów, planów i ćwiczeń, bez 
szczegółowej analizy kalkulacji kosztów 
realizacji zadań. Regulacje proponowane  
w „Projekcie założeń do projektu ustawy  
o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym” 
nie wyczerpują tematu. Bez przydzielenia 
etatów i konkretnych środków ustawa ta 
będzie dalej martwa. 

5) Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa 
ludności celowym jest unormowanie kwestii 
właściwej realizacji i egzekwowania zadań 
zarządzania kryzysowego oraz ochrony 
ludności poprzez wprowadzenie do ustawy 
poniższego zapisu: „Wojewodowie ustalają 
zadania i kontrolują ich realizację oraz 
koordynują i kierują działalnością w zakresie 
przygotowania i realizacji przedsięwzięć 
zarządzania kryzysowego oraz ochrony 
ludności na administrowanym terenie”. 

2. Uwagi szczegółowe 
1) W założeniach wskazuje się na obowiązek 

uzgadniania programów ochrony ludności  
z właściwymi miejscowo służbami, 
realizującymi przedmiotowe zadania (str. 5, 11 
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wiersz od góry), natomiast na str. 20 (14 wiersz 
od dołu) niniejszych założeń wskazuje się 
tylko jeden podmiot, z którym należy 
uzgodnić program – właściwego 
terytorialnie komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej. 

2) Str. 20 (podrozdział 2.3.7, 16 wiersz od dołu) – 
podczas tworzenia programu dopuszcza się 
możliwość współpracy pomiędzy wszystkim 
szczeblami administracyjnymi, ale także 
tworzenie wspólnych programów. 
Przedstawione założenia nie precyzują 
jednoznacznie tych relacji, czy wspólny 
program obejmuje: np. wszystkie gminy 
powiatu, czy tylko wybrane, a może także 
gminy z sąsiednich powiatów? Taka 
różnorodność komplikuje ponadto fakt 
przyjmowania w drodze uchwały gminnego – 
str. 14, pkt 1, 6 wiersz od góry oraz 
powiatowego – str. 14, pkt 1, 21 wiersz od dołu 
–  programu ochrony ludności. Z tego wynika, 
że w przypadku wspólnego dla wielu gmin  
i powiatów proces legislacji programu ochrony 
ludności znacznie się wydłuży. 

3) Finansowanie ochrony ludności – str. 19  
(13 wiersz od góry) założeń podaje, że zasadne 
byłoby finansowanie systemu powiadamiania 
ratunkowego oraz kosztów utrzymania sieci 
teleinformatycznej (budowanej na jego 
potrzeby) – z budżetu państwa. Na str. 24 
(podrozdział 2.4.3, poświęcony finansowaniu 
ochrony ludności) nie wspomina się  
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o powyższym. Ponadto, budżet państwa 
finansował będzie m.in. szkolenie 
podmiotów ochrony ludności – zasadnym 
byłoby rozszerzenie tego punktu o zapis:  
„w tym przygotowanie, zabezpieczenie  
i prowadzenie ćwiczeń w zakresie ochrony 
ludności na wszystkich szczeblach 
administracji publicznej”. Zbyt ogólnym 
pojęciem jest zapis finansowania przygotowań 
obrony cywilnej (str. 24, ppkt 6). 

4) Na str. 21 i 22 (rozdział 2.4) omawia się 
kwestie związane z prawami i obowiązkami: 
a) Czy zapis: „1. Osoby zaalarmowane lub 

poinformowane o zagrożeniu, będą 
obowiązane do: 1) zachowania się  
w sposób zgodny z komunikatem 
przekazywanym przez właściwy organ 
administracji publicznej” – oznacza 
obowiązkową ewakuację ludności 
zagrożonej, z pełnymi konsekwencjami 
karnymi? 

b) Zapis: „2) podjęcie we własnym zakresie 
działań mogących zmniejszyć skutki 
zagrożenia, mających na celu ochronę 
zdrowia, życia i mienia” – jest mało 
precyzyjny, gdyż może prowadzić do 
zachowań typu – „chronię własne 
zdrowie, życie  i mienie kosztem 
sąsiadów” na zasadzie „co nie jest 
zabronione jest dozwolone”. 

c) W zapisie na str. 22 (pkt 2): „Każdy, kto 
spostrzeże zjawisko mogące stanowić 
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zagrożenie dla życia i zdrowia, będzie 
obowiązany niezwłocznie powiadomić 
służby ratownicze, a także do czasu ich 
przybycia, udzielić pomocy osobom 
znajdującym się w położeniu grożącym 
bezpośrednim niebezpieczeństwem 
utraty życia…” ujawniają się dwie sporne 
kwestie: czy przewiduje się odpowiednie 
sankcje dla osób, które, mimo 
spostrzeżenia ww. zjawiska, nie 
powiadomią służb oraz czy przewiduje się 
sankcje dla osób, które nie podejmą 
czynności ratowniczych z braku 
właściwych kompetencji? 

d) Rozdział zatytułowany jest: „Prawa  
i obowiązki…”, a omówiony jest w nim 
tylko aspekt obowiązków. 

5) Czy zapis w rozdziale 2.7 (str. 25, ppkt 6 – 6 
wiersz od dołu)) dotyczący kategorii zdrowia 
(A) w aspekcie zdolności do pełnienia służby 
wojskowej, ale także służby w obronie 
cywilnej, oznacza, że tylko osoby z taką 
kategorią zdrowia mogą być zatrudnianie  
w podmiotach ochrony ludności? 

6) W założeniach zastosowano dwa różne tryby – 
np. cyt.: „w ustawie należy ująć…” oraz  
„w ustawie będzie zapis…” W związku  
z tym, trudno się ustosunkować do zapisów 
projektu, które nie wiadomo czy znajdą się  
w ustawie. 

7) Str. 11 (podrozdział 2.3.1 – ppkt 5) – określono 
stopnie gotowości systemu ochrony ludności,  
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a w nich przewidziano kwestie zarządzania 
kryzysowego tylko w III stopniu, ale przecież 
w I stopniu (brak informacji o możliwości 
wystąpienia zagrożenia) realizuje się także 
zadania zarządzania kryzysowego i to  
w dwóch fazach: zapobieganie  
i przygotowanie). Stąd  nasuwa się wniosek 
doprecyzowania treści pkt 1 w uwagach 
ogólnych niniejszej opinii. 

8) W podrozdziale 2.3.1. Podmioty realizujące 
zadania ochrony ludności (str. 11) wymienia 
się w pkt. 2 – służby, inspekcje i straże,  
w ramach swoich właściwości, a następnie 
powtarza się w pkt. 5 Państwowa Straż 
Pożarna. Proponuje się zmienić zapis w tym 
punkcie na następujący: „podmioty 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. 

9) W rozdziale 2.7 niniejszych założeń 
projektodawca przewiduje w ustawie z dnia  
21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej uchylić: 

a) art. 17, mówiący o urzędzie Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju, 

b) dział IV „Obrona Cywilna”. 
Wobec powyższego, utracą moc „Wytyczne 
Szefa OC Kraju wraz z instrukcją z dnia  
17 października 2008 r. w sprawie zasad 
ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na 
wypadek masowego zagrożenia, które zostały 
wydane na podstawie proponowanego do 
uchylenia art. 17 ww. ustawy oraz 
proponowanego do uchylenia rozporządzenia 
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Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Szefa OC Kraju, szefów OC województw, 
powiatów i gmin. 
W związku z powyższymi nasuwa się pytanie 
– jak należy realizować (w nowych, 
proponowanych uwarunkowaniach 
prawnych) wytyczne Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia  
21 stycznia 2008 r. w pkt. I. 3. ppkt. e, 
mówiące, że „organizację ewakuacji  
z obszarów zagrożonych, zgodnie  
z wytycznymi Szefa OC Kraju  
w przedmiotowym zakresie”. 
Ponadto, w związku z uchyleniem Działu IV 
„Obrona Cywilna” ww. ustawy – jak zostanie 
ustawowo rozwiązana sprawa istniejących 
formacji obrony cywilnej? 

10) W podrozdziale 2.3.5 – str. 18 (21 wiersz od 
dołu) – W zapisie: „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.” – proponuje się jednoznacznie 
określić umiejscowienie lekarza koordynatora      
w wojewódzkim centrum powiadamiania 
ratowniczego. 

11) Wprowadzić algorytm określający 
obowiązkowe stałe pełnienie dyżurów  
w powiatowym centrum zarządzania 
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kryzysowego i gminnym centrum zarządzania 
kryzysowego (np. miasto powyżej 50 tys.  
i okresy zagrożenia) wraz z częściową 
refundacją kosztów przez państwo. 

12) Rozdział 1.1 Cel ustawy (str. 2, 11 wiersz od 
dołu) – dotyczy wymiany i analizowania 
informacji pochodzących z systemów 
monitorowania zagrożeń pomiędzy podmiotami 
ochrony ludności – proponuje się, utworzenie 
systemu zintegrowanego, np. szczebel 
powiatu powinien mieć kompatybilny system 
teleinformatyczny z województwem i system 
SWD itp. 

13) Rozdział 1.1 Cel ustawy (str. 4, 1 wiersz od 
góry) – zapis: „Konieczne jest również 
uporządkowanie relacji pomiędzy 
przedsięwzięciami ochrony ludności i obrony 
cywilnej.” Jest zapisem niejasnym, ponieważ 
sytuacje „normalne”, sytuacje kryzysowe         
i stany nadzwyczajne oraz wojna, nie będą 
występowały jednocześnie. 

14) Rozdział 1.1 Cel ustawy (str. 4, 2 akapit od 
góry) – proponuje się uwzględnić następujące 
uwagi: „Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym 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 (to jest 

uzgodnieniowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propozycja dotyczy kwestii technicznych – z uwagi na różny 
stopień zaawansowania we wdrażaniu systemów, nie może być 
objęta regulacją ustawową. 

 
 
 

 
 

Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 
 

 

 

 

 

 

 



 99 

bardzo szeroka problematyka, znacznie 
wykraczająca poza ustawę i zawarta jest  
w innych dokumentach normatywnych), 
usprawnienie koordynowania przyjmowania  
i udzielania pomocy humanitarnej oraz 
zapewnienie odpowiednich zasobów. Ponadto 
kładzie duży nacisk na kształtowanie 
świadomości społeczeństwa (tego się nie da 
ustawowo zapisać, to trzeba realizować 
praktycznie). 

15) Rozdział 1.1 Cel ustawy (str. 4, 16 wiersz od 
góry) – zapis w pkt. 4: „wprowadzi nowe 
rozwiązania w odniesieniu do obrony cywilnej” 
sugeruje pytanie – czy te rozwiązania mogą 
wykraczać poza protokół dodatkowy do 
konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.? 

16) Rozdział 1.1 Cel ustawy (str. 5, 2 wiersz od 
góry) – „Projekt nowelizacji przewiduje, że 
programy tworzy się na szczeblu samorządu 
terytorialnego gminy, powiatu” –  jest to 
dodatkowy obowiązek, kto będzie to robił? 

17) Rozdział 1.1 Cel ustawy (str. 5, 15 wiersz od 
góry) – „Ponadto projekt zakłada, że programy 
ochrony ludności powinny być spójne z planami 
zarządzania kryzysowego…” – to jest 
oczywiste i dotyczy wszystkich dokumentów. 

18) Rozdział 1.1 Cel ustawy (str. 5, 9 wiersz od 
dołu) – do zapisu: „procedury przekształcenia 
odpowiednich podmiotów ochrony ludności  
w organizacje obrony cywilnej” – brak 
rozwinięcia, typu: co to za procedury i co to 
za transformacja? 
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19) Rozdział 1.1 Cel ustawy (str. 5, 3 wiersz od 
góry) – brak rozszerzenia zapisu „Proponuje się 
wprowadzenie obowiązku przeprowadzania  
w gminach i powiatach ćwiczeń z zakresu 
ochrony ludności” o ewentualne sankcje. 
Gdyby nie zrealizowano tego obowiązku. 

20) Podrozdział 2.2.1. Zakres podmiotowy  
i przedmiotowy ustawy (str. 10, 19 wiersz od 
dołu) – proponuje się dopisać: „9) zasady 
współpracy i współdziałania organów, służb  
i innych podmiotów wykonujących zadania 
ochrony ludności”. 

21) Podrozdział 2.3.4. Zadania organów 
administracji publicznej… (str. 13, 8 wiersz od 
dołu) – doprecyzować pkt 4), odnoszący się do 
planowania (…) ćwiczeń z zakresu reagowania 
na potencjalne zagrożenia – proponuje się 
używać jednolitej nazwy: ćwiczeń z zakresu 
ochrony ludności, a ponadto powyższy zapis 
dostosować do zapisu ze str. 6 (9 linijka od 
góry): „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). 

22) Podrozdział 2.3.4. Zadania organów 
administracji publicznej… (str. 15, 18 wiersz od 
góry) – proponuje się rozszerzyć pkt 6) – 
„planowanie, koordynowanie zarządzanie, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń  
i ćwiczeń z zakresu ochrony ludności”. 
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23) Dla potrzeb systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego istotnym będzie 
umiejscowienie lekarza koordynatora 
ratownictwa medycznego w WCPR-e. Dlatego 
w podmiotowej ustawie powinien znaleźć się 
zapis nakładający obowiązek na stworzenie 
takiego stanowiska w WCPR, a nie pozostawiać 
decyzję w powyższej sprawie wojewodzie. 

24) Z założeń zmian w ustawie o zarządzaniu 
kryzysowym należy wyłączyć sprawy  
z zakresu ratownictwa medycznego. 
Wszystkie sprawy z tego zakresu powinny być 
regulowane kompleksowo w ustawie 
(nowelizacji) o PRM. 

25) W ramach uzgodnień międzyresortowych,  
w ustawie o PRM należałoby skonkretyzować 
kompetencje nadzorcze wojewody w zakresie 
funkcjonowania systemu PRM, kompetencji  
w zakresie rozmieszczenia (dyslokacji) 
zespołów wyjazdowych  i koordynowania prac 
w zakresie budowy i funkcjonowania systemu 
powiadamiania ratunkowego.  
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16. Wojewoda Śląski 1. Wprowadzenie rozwiązań dotyczących 
angażowania do akcji wolontariuszy oraz 
organizacji pożytku publicznego (np. PCK), 
gdyż regulacje zawarte w ustawie o organizacjach 
pożytku publicznego i wolontariacie nie znajdują 
tu zastosowania. 

2. Umożliwienie tworzenia formacji ochrony ludności 
w zakładach pracy (w celu ochrony 
i zabezpieczenia mienia, oraz funkcjonowania 
obiektów infrastruktury krytycznej – w okresie 
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wojny lub klęsk żywiołowych), jak również 
tworzenia formacji ochrony ludności w celu 
wypełniania określonych zadań, np. pełnienia wart, 
monitorowania zagrożeń, obsługi urządzeń 
przeciwpowodziowych (np. śluz, klap wałowych, 
przepustów, schronów itp.), organizacji ewakuacji, 
a także aprowizacji dla poszkodowanych i służb 
ratowniczych. 

3. Uznanie, że przekazywanie wszelkich danych  
z państwowych systemów, baz danych i ewidencji, 
w tym z rejestrów działalności gospodarczej KRS, 
katastrów i ksiąg gospodarczych, ewidencji 
gruntów, ewidencji ludności, ewidencji pojazdów  
i kierowców – na wniosek organów ochrony 
ludności – jest bezpłatne. Ponadto należałoby 
również umożliwić dostęp w formie elektronicznej, 
po uzgodnieniu odpowiednich procedur 
i standardów bezpieczeństwa. Odmowa 
udostępnienia danych powinna następować 
w formie postanowienia, na które przysługiwałoby 
zażalenie. 

4. Organ ochrony ludności powinien mieć prawo 
żądania również niezbędnych informacji od 
organów administracji, przedsiębiorców i innych 
jednostek organizacyjnych oraz obywateli. 
Nieudostępnienie danych lub nieudzielenie 
informacji przez organy powinno odbywać się  
w drodze postanowienia, na które przysługuje 
zażalenie zgodne z kpa, natomiast dla osób 
fizycznych i prawnych należy przewidzieć sankcje 
jak za nieusprawiedliwione niestawiennictwo  
w postępowaniu administracyjnym. 
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5. Do zadań własnych gminy powinno również 
należeć prowadzenie zorganizowanej akcji 
społecznej mającej na celu usunięcie zagrożenia  
w tym wykonanie pilnych prac zabezpieczających 
oraz ewakuację i aprowizację. Kierującego 
działaniami wyznaczać winien wójt. 

6. Do zadań powiatu wpisać należy prowadzenie 
akcji ratowniczej. W przypadku, gdy jednocześnie 
prowadzona jest akcja ratownicza, oraz działania 
określone wyżej, działaniami kieruje właściwy 
komendant powiatowy PSP. Wójt, burmistrz, 
prezydent miasta kieruje działaniami we własnym 
zakresie, zapewniając wsparcie dla działań 
ratowniczych, natomiast starosta (prezydent 
miasta) powinien koordynować działania za 
pośrednictwem powiatowego centrum zarządzania 
kryzysowego. 

7. W czasie akcji przeciwpowodziowej gmina 
powinna w szczególności organizować: 

- nadzór i zabezpieczenie funkcjonowania urządzeń 
przeciwpowodziowych znajdujących się na jej terenie, 
- monitoring zagrożeń (tzw. „warty wałowe”), 
- system powiadamiania i ostrzegania o zagrożeniach 
ludności i zakładów pracy. 
8. W ramach zorganizowanej akcji społecznej gmina 
powinna mieć prawo: 
- korzystania z pomocy ochotników i wolontariuszy, 
- korzystania z ochotniczych straży pożarnych oraz 
innych organizacji społecznych i ratowniczych w trybie 
pozakonkursowym, 
- korzystania z zasobów organizacji i formacji ochrony 
ludności, 
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- nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych  
w zakresie i na zasadach określonych w ustawie  
o stanie klęski żywiołowej. 
9. Osobom biorącym udział w zorganizowanej akcji 
społecznej powinno przysługiwać wynagrodzenie 
obliczane jak za urlop, a także odszkodowanie za 
straty w mieniu w trybie ustawy z dnia 22 listopada 
2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych 
wynikających z ograniczenia w czasie stanu 
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka  
i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz. 1955). 
10. Osobom, które poniosły szkody mieniu w związku 
z prowadzonymi działaniami ratowniczymi lub akcją 
społeczną powinno przysługiwać odszkodowanie 
wypłacane przez gminę lub powiat. 
11. Gmina powinna mieć obowiązek ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych 
wypadków wszystkich osób biorących udział w akcji. 
12. Starosta, marszałek województwa oraz wojewoda 
powinien organizować działania wspierające dla 
jednostek niższego szczebla. W trakcie tych działań 
wyżej wskazane podmioty powinny mieć możliwość 
stosowania przepisów przewidzianych dla 
zorganizowanej akcji społecznej. 
13. Marszałek województwa z posiadanej w budżecie 
rezerwy na zarządzanie kryzysowe powinien aktywnie 
wspierać działania samorządów powiatowych  
i gminnych, jak również wojewody. 
14. Marszałek województwa powinien realizować 
swoje zadania współdziałając ściśle z wojewodą  
w ramach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. 
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15. W proponowanych zmianach nie uwzględniono 
problemów związanych z niewłaściwą realizacją zadań 
przez powiatowe centra zarządzania kryzysowego,  
w szczególności w czasie wystąpienia sytuacji 
kryzysowych. W ustawie o ZK umieszczono  zapisy 
dot. zasad organizacji tych centrów, ale zadanie to jest 
różnie realizowane przez organy samorządu 
terytorialnego. Nie wszędzie centra zarządzania 
kryzysowego funkcjonują w oparciu o swoją, etatową 
służbę dyżurną. W wielu przypadkach starostowie 
i prezydenci miast na prawach powiatów wykonanie 
zadań powiatowych centrów zlecają różnym 
podmiotom (np. jednostkom PSP i strażom gminnym). 
Skutkuje to tym, że zadania centrum kryzysowego 
realizowane są niewłaściwe lub są marginalizowane.  
W proponowanej nowelizacji ustawy tematyka 
funkcjonowania powiatowych centrów zarządzania 
kryzysowego nie została poruszona. Brak jest także 
zapisów, które mówiłyby o kompleksowym 
rozwiązaniach funkcjonowania krajowego systemu 
zarządzania kryzysowego w zakresie wymiany 
informacji o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych. 
16. W projekcie „Założeń...” brak jest propozycji 
rozwiązania problemu systemu wymiany danych 
pomiędzy: centrami zarządzania kryzysowego 
ministerstw i urzędów centralnych, RCB  
i wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego. 
Często występują sytuacje, w których organy centralne 
i ministerstwa w czasie zdarzeń kryzysowych, kierują 
swoje zapytania bezpośrednio do WCZK, pomijając  
w ten sposób RCB. Z dotychczasowych doświadczeń 
wynika, że rozwiązanie to jest niekorzystne dla 
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systemu zarządzania kryzysowego. Opracowywanie 
indywidualnych meldunków bezpośrednio dla każdego 
podmiotu szczebla centralnego związane jest  
z olbrzymim nakładem pracy. Nieskoordynowany 
przepływ informacji, ciągła potrzeba zbierania danych 
z różnych obszarów tematycznych, odmienny zakres 
informacji i w różnym czasie, powoduje że na 
poziomie: wojewódzkim, powiatowym i gminnym, 
generowane są liczne raporty, w których dubluje się 
poszczególne informacje. Rozwiązanie przyjęte  
w art. 11, pkt 2, ppkt. 8  ustawy o ZK, wskazujące, że 
RCB pełni rolę podmiotu agregującego informacje  
i potrzeby wszystkich ministerstw, jest optymalnym 
rozwiązaniem. Natomiast uszczegółowienia wymaga 
zapis art. 16, pkt 2, ppkt. 2, gdyż w obecnym jego 
brzmieniu, pozwala on na jego zbyt szeroką 
interpretację. 
17. Ustawa nie obejmuje wszystkich Protokołów 
Dodatkowych, w związku z czym nie wiadomo 
komu przypisać do realizacji zadania w nich 
wskazane. 
18. W zamieszczonym w projekcie katalogu 
podmiotów realizujących zadania ochrony ludności 
(pkt 2.3.1) pominięto pracodawców, a konsekwencji 
wyłączono ogromną rzeszę ludzi oraz zasobów. 
Konsekwencją tego jest zapis pkt 2.4 (Funkcjonowanie 
obrony cywilnej), w którym zakłada się, że podmioty 
ochrony cywilnej stają się organizacjami obrony 
cywilnej. W rzeczywistości likwiduje to faktyczną 
bazę obrony cywilnej, dając w zamian złudne 
wrażenie możliwości wypełnienia tych zadań przez 
administrację publiczną, państwowe i ochotnicze 
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organizacje ratownicze, czy wolontariat, których 
może być po prostu zbyt mało (doświadczenia 
ostatniej powodzi). Projekt w konsekwencji jest 
niespójny, gdyż nie można mówić o funkcjonowaniu  
u tych pracodawców służby w obronie cywilnej na 
zasadach obowiązujących w jednostkach 
zmilitaryzowanych, gdyż nie każdy zakład 
automatycznie staje się jednostką zmilitaryzowaną. 
19. W ramach punktu Edukacja i szkolenia w zakresie 
ochrony ludności (pkt 2.3.8) umieszczono jedynie 
zakres dotyczący zachowania indywidualnego 
obywatela, całkowicie pominięto zasady 
współdziałania i realizacji zadań ochrony ludności 
(obrony cywilnej) w formie zorganizowanej.  
20. Zapis dotyczący uprawnionych do odszkodowania 
(spadkobiercy) jest kłopotliwy ze względu na stopień 
skomplikowania prawa spadkowego (kodeks cywilny). 
Proponuje się ograniczyć uprawnionych do małżonka, 
dzieci (nasciturusa), rodziców i rodzeństwa. Wypłata 
odszkodowania powinna nastąpić niezależnie od 
świadczeń udzielanych na mocy innych ustaw. 
21. Proponuje się, aby właściwy podmiot ochrony 
ludności zadbał również o interesy osieroconych 
małoletnich (osób nie posiadających pełnej  zdolności 
prawnej), które z różnych powodów nie mogą 
dochodzić swoich praw np. z powodu złej woli 
opiekunów prawnych. 
22. Z przekształcenia podmiotów ochrony ludności  
w organizacje obrony cywilnej po ogłoszeniu 
mobilizacji, wprowadzenia stanu wojennego i w czasie 
wojny wyłączono organizacje społeczne, które  
w ramach swoich zadań są zobowiązane do realizacji 
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wszystkich lub niektórych zadań obrony cywilnej.  
W praktyce pozbawia się je ochrony prawa 
międzynarodowego wynikającego z Konwencji 
Genewskich z 12 sierpnia 1949 r. i protokołów 
dodatkowych do nich. Wydaje się, że wyłączenie to 
powinno dotyczyć jedynie organizacji  Polskiego 
Czerwonego Krzyża, chronionego na podstawie 
przepisów odrębnych. 
23. Proponowane przepisy nie pozwalają na nakładanie 
zadań z zakresu obrony cywilnej podmiotowi, który nie 
ma ich w statutowych obowiązkach (np. doraźne 
grzebania zmarłych) i nie zechce zawrzeć stosownej 
umowy. 
24. Niewłaściwe jest oparcie zasad dotyczących 
służby w obronie cywilnej o dział V – Służba  
w jednostkach zmilitaryzowanych (ustawa  
o powszechnym obowiązku obrony). Zapisy  
z założenia sprawiają wrażenie kalki z cyt. działu. 
Zmiany wymaga proponowana procedura  
przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, które 
według propozycji ma nadawać komendant WKU,  
a nie organ ochrony ludności w porozumieniu  
z komendantem WKU. W przypadku przyjęcia 
proponowanego rozwiązania wyjaśnienia wymaga 
kwestia osób, które nie zostały umieszczone 
w wojskowej ewidencji bądź nie są przeszkolonymi 
żołnierzami rezerwy. 
25. Znajdujące się w projekcie przepisy karne dotyczą 
jedynie ochrony znaku obrony cywilnej, natomiast 
całkowicie pominięto inne aspekty, np. sankcje za nie 
realizowanie zadań ochrony cywilnej (obrony 
cywilnej). 
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26. W „Założeniach...” brak jest rozwiązań 
dotyczących budowli ochronnych. Brak 
jakiejkolwiek wzmianki, że przewidywane są regulacje 
prawne  
w tym zakresie – choćby w ustawie Prawo budowlane. 
Zadanie istnieje, ale zarówno poprzednio, jak i teraz 
nie wskazano warunków jakie mają spełniać te 
budowle (wymogi techniczne, itd.).  
27. Zgodnie z propozycją dot. wycofania aktów 
prawnych dot. Obrony Cywilnej, po wprowadzeniu 
zmian do ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 
przestanie obowiązywać Rozporządzenie RM z dnia  
25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Szafa Obrony Cywilnej Kraju… (Dz. U.  
Nr 96, poz. 850). W cytowanym rozporządzeniu 
określono katalog zadań dla szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin (§ 3). Jednym z zadań 
szefa OC jest „przygotowanie i zapewnienie 
działania systemu wykrywania i alarmowania 
(SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania  
o zagrożeniach (SWO)”. Po wprowadzeniu w życie 
nowych przepisów zniknie podstawa prawna 
funkcjonowania ww. systemów. Aktualnie w ustawie 
o zarządzaniu kryzysowym, jedynie w zadaniach 
centrów zarządzania kryzysowego jest mowa  
o nadzorze nad funkcjonowaniem systemów SWA  
i SWO, ale w tejże ustawie, nie określono kto 
odpowiada za przygotowanie i zapewnienie działania 
tych systemów.  
28. W nowelizacji ustawy nie przewiduje się wydania 
aktów wykonawczych regulujących standardy 
techniczne dotyczące środków technicznych 
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wykorzystywanych w systemach SWA i SWO – 
systemy łączności, system syren alarmowych, 
informatyczne, itp. oraz ich sposobu finansowania. 

 
 
 

 
17. Wojewoda 

Świętokrzyski 
1. W rozdziale 1 projektu założeń „Potrzeba i cel 
uchwalenia projektowanej ustawy” w pkt 1.1 „Cel 
ustawy”: 
- przewiduje się, że  wieloletni program ochrony 
ludności będzie tworzony  na szczeblu samorządu 
terytorialnego gminy, powiatu oraz na szczeblu 
województwa. Ponieważ  zadania ochrony ludności 
będą realizowane, zarówno w sytuacjach 
„normalnych”, sytuacjach kryzysowych i stanach 
nadzwyczajnych, jak i w czasie wojny, zachodzi 
pytanie czy program wojewódzki będzie 
komplementarny z „Wojewódzkim Programem  
Doskonalenia Obrony Cywilnej” sporządzanym na 
podstawie rozporządzenia 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. 
- proponuje się przeprowadzanie w gminach  
i powiatach ćwiczeń z zakresu ochrony ludności. 
Dopuszczalna jest organizacja wspólnego ćwiczenia 
przez kilka gmin danego powiatu. Zatem pojawia się 
pytanie czy nie należałoby dopuścić organizacji 
ćwiczeń wspólnych z sąsiednimi gminami spoza 
terenu powiatu oraz organizacji ćwiczeń  
powiatowych  we współdziałaniu z sąsiednimi 
powiatami spoza terenu województwa, albo ćwiczeń 
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wojewódzkich organizowanych we współpracy 
sąsiednich województw. 
- wojewódzkie ćwiczenia z zakresu ochrony ludności 
mają odbywać się raz w roku kalendarzowym. Wydaje 
się, że mogły by się odbywać raz na dwa lata - na 
przemian z ćwiczeniami obronnymi, które są  
organizowane na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie 
szkolenia obronnego. Zaznaczyć należy, że w czasie  
ćwiczeń obronnych realizowane są między innymi   
zadania związane z ochroną ludności.  
- sprawozdanie z ćwiczenia  wojewódzkiego  
i sprawozdanie z realizacji wniosków z ćwiczenia 
będzie zatwierdzane przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych. Proponuje się, aby 
sprawozdania były zatwierdzane przez wojewodę  
i przedkładane ministrowi, który uwzględnia je 
przy przygotowywaniu ćwiczeń krajowych. Takie 
rozwiązanie będzie bliższe zasadzie dekoncentracji  
i decentralizacji opisanej w rozdziale 2  projektu 
założeń w pkt 2.3 „Przepisy szczególne” w ppkt 2.3.1. 
„Podmioty realizujące zadania ochrony ludności”. 
2. W rozdziale 2 projektu  założeń  „Propozycje 
rozstrzygnięć” w pkt 2.2. „Przepisy ogólne”  
w ppkt 2.2.2 „Definicje”: 
- w definicji  „sytuacja zagrożenia” -  użyte jest 
stwierdzenie „znaczne straty w ich mieniu,  
a także środowisku naturalnym”. Takie stwierdzenie 
jest bardzo ogólne – zachodzi pytanie czy nie 
należało by doprecyzować wielkości (podając progi 
lub przedziały) strat w mieniu i środowisku? 
- w definicji „pomoc humanitarna”  - rozumie się przez 
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to działania  z zakresu ochrony ludności, prowadzone 
przez organizacje pozarządowe.  Proponuje się dodać 
organizacje społeczne, przedsiębiorców, jednostki 
samorządu terytorialnego i inne podmioty. 
3. W rozdziale 2 projektu założeń w pkt 2.3 „Przepisy 
szczególne” ppkt. 2.3.5. „Funkcjonowanie systemu 
powiadamiania ratunkowego” określono, że w każdym 
województwie powinno zostać utworzone jedno 
wojewódzkie centrum obejmujące teren województwa 
oraz przynajmniej jedno centrum. Następnie stwierdza 
się, że Centrum i wojewódzkie centrum stanowią 
komórki organizacyjne urzędu wojewódzkiego. 
Należy przypomnieć, że przepisy prawne w zakresie 
CPR  wynikające z ostatnich  zmian ustawy o ochronie  
przeciwpożarowej określają, że wojewoda sprawuje  
nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego,  
a przy pomocy komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej i komendantów 
powiatowych (miejskich) PSP organizuje i koordynuje, 
na obszarze województwa system powiadamiania 
ratunkowego. Ze względu na zrealizowane dotychczas 
przedsięwzięcia i  podejmowane działania  przez 
Państwową Straż Pożarną mające na celu  
zintegrowanie Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego z Państwowym Systemem Ratownictwa 
Medycznego w ramach Systemu Powiadamiania 
Ratunkowego,  proponowane w założeniach 
rozwiązanie jest niecelowe i może opóźnić budowę 
centrów, w tym funkcjonowanie  europejskiego 
numeru alarmowego 112.  
4. Dodatkowo wymaga podkreślenia, że w rozdziale 2 
projektu założeń w pkt 2.4. „Prawa i obowiązki 
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obywateli w zakresie ochrony ludności”  
w  ppkt 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. Minister właściwy do 
spraw wewnętrznych oraz wojewodowie powinni 
planować, także środki finansowe na zadania ochrony 
ludności zlecane samorządom terytorialnym w ramach 
budżetu państwa w częściach, którymi dysponują,  
w tym między innymi na koordynowanie 
przyjmowania pomocy i udzielanie pomocy 
humanitarnej, przekazywanie i wymianę informacji 
pomiędzy podmiotami ochrony ludności, wsparcia 
finansowego organów administracji publicznej, 
zasiłków celowych dla osób poszkodowanych wskutek 
wystąpienia sytuacji zagrożenia. Jednocześnie  
z pkt 3.1 projektu założeń wynika, że 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 754141 – Obrona cywilna).  
W tej sytuacji należy zadać pytanie czy środki 
finansowe na w/w zadania zlecone będą planowane 
tylko w Obronie Cywilnej. Przy tym należy 
zaznaczyć, że bardzo trudno będzie lub wręcz 
niemożliwe będzie zaplanowanie i zablokowanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia w części dotyczącej kosztów. 
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środków w odpowiedniej wysokości do 
prognozowanego zagrożenia i możliwych strat 
(które mogą nie wystąpić)  w Budżecie Wojewody na 
zadania zlecone związane np. z zasiłkami celowymi dla 
osób poszkodowanych. Dodać przy tym należy, że  
w projekcie brak jest odniesienia się do sposobu 
egzekwowania przez Wojewodę realizacji zadań 
przez nadzorowane  podmioty ochrony ludności, jak 
również sankcji z tego tytułu. 

 
 
 
 

 
Do odrzucenia – w związku z zagwarantowaną w Konstytucji RP 
samodzielnością jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnienie 
tej propozycji nie wydaje się możliwe. 

18. Wojewoda 
Małopolski 

1. W projekcie założeń do ustawy zmieniającej ustawę 
o zarządzaniu kryzysowym zakłada się wyodrębnienie 
zadań z zakresu ochrony ludności, które będą 
realizowane, zarówno w sytuacjach „normalnych”, 
sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych, 
jak i w stanie wojny. W związku z tym, proponuje się 
dokonanie zmiany obowiązującego tytułu ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym poprzez dodanie po 
przecinku drugiego członu tytułu w brzmieniu – 
„ochronie ludności i obronie cywilnej”. 

2. Wydaje się, że proponowane w projekcie założeń 
powtarzanie zadań realizowanych na podstawie 
innych ustaw, może spowodować, wbrew intencjom 
projektodawcy, odwrotny skutek do zamierzonego, 
tj. utrudnić identyfikację nie tylko podmiotów ochrony 
ludności, ale również zadań realizowanych przez te 
podmioty. Narusza to również w jakimś stopniu 
podstawowe zasady legislacji, wskazujące na nie 
dublowanie rozwiązań prawnych w różnych aktach 
przepisów prawa. 
3. W projekcie założeń przewiduje się opracowanie na 
wszystkich szczeblach administracji publicznej 
dokumentu pod nazwą „wieloletni program ochrony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do uwzględnienia 
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ludności”, który ma być w założeniu spójny z „planem 
zarządzania kryzysowego”. W związku z tym, 
proponuje się nie tworzenie następnego, odrębnego 
dokumentu, ale włączenie go do planu zarządzania 
kryzysowego, jako jego integralnej części. Wynika to 
również z tego, iż zakłada się włączenie w ramach 
załączników funkcjonalnych planu głównego 
(wchodzącego w zakres planu zarządzania 
kryzysowego) procedur podnoszenia gotowości 
podmiotów ochrony ludności oraz przekształcania  
w przypadku ogłoszenia mobilizacji odpowiednich 
podmiotów ochrony ludności w organizacje obrony 
cywilnej. 
4. W projekcie założeń przewiduje się, że w skład 
wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego 
(WCPR) będzie wchodzić stanowisko lekarza 
koordynatora ratownictwa medycznego (LKRM), 
chyba że wojewoda uzna, że stanowisko LKRM 
umiejscowione będzie w wojewódzkim centrum 
zarządzania kryzysowego (WCZK). Stworzenie 
możliwości umiejscowienia LKRM w WCPR albo  
w WCZK spowoduje, iż w różnych województwach 
będą zastosowane różne rozwiązania, w zależności od 
decyzji poszczególnych wojewodów. Sugeruję 
umiejscowienie LKRM w strukturze WCZK, 
dotychczasowego jednolitego rozwiązania 
sprawdzającego się na terenie całego kraju.  
Ponadto wydaje się, że należy określić zasady 
współpracy, rolę i zadania LKRM w aspekcie 
współdziałania z WCPR, CPR, dyspozytorami 
medycznymi i WCZK. Obecnie obowiązujące przepisy 
mają charakter ogólny i wymagają doprecyzowania, 

 
 
 

Do uwzględnienia – w zależności od decyzji Kierownictwa MSWiA co do 
kształtu niniejszego projektu. 
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w szczególności w związku z powstawaniem struktur 
systemu powiadamiania ratunkowego. 
5. Projekt założeń zakłada  wprowadzenie definicji 
„sytuacji zagrożenia”, przez którą należy rozumieć 
zdarzenie, którego wystąpienie stwarza zagrożenie 
zdrowia i życia ludzi oraz mogące spowodować 
znaczne straty w ich mieniu, a także w środowisku 
naturalnym, obok funkcjonującej zgodnie z art. 3 punkt 
1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym definicji „sytuacji 
kryzysowej”, przez którą należy rozumieć sytuację 
wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa 
ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, 
wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu 
właściwych organów administracji publicznej ze 
względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. 
Wydaje się to niecelowe, ponieważ definicja sytuacji 
kryzysowej w stosunku do definicji sytuacji 
zagrożenia jest pojęciem szerszym.  
6. Proponuje się użyty w projekcie założeń zwrot 
„ćwiczenia sztabowe i polowe” zastąpić zwrotem  
o brzmieniu „ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne”. 
7. Proponuje się, aby sprawozdania z realizacji 
wniosków z ćwiczeń zatwierdzał starosta, prezydent 
miasta, burmistrz, wójt, a nie rada gminy/powiatu – 
organy jednoosobowo odpowiedzialne za realizację 
zadań zarządzania kryzysowego. 
8. Projekt założeń nie zawiera szczegółowych 
informacji o zasadach finansowania prowadzonych 
ćwiczeń oraz innych przedsięwzięć dotyczących 
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. 
Generalnie istnieje potrzeba precyzyjnego określenia  
w ustawie zmieniającej ustawę o zarządzaniu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Do odrzucenia - wprowadzenie definicji sytuacji zagrożenia jest 
uzasadnione w kontekście sytuacji podmiotów odpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa są adekwatne, co oznacza, że nie zachodzą 
przesłanki zdefiniowane w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. 

 
 
 
 
 
Do uwzględnienia 

 
 
Do odrzucenia (brak konkretnego uzasadnienia dla tej propozycji). 
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kryzysowym zasad finansowania wszystkich 
przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego. 
Ma to istotne znaczenie w sytuacji planowanego 
usunięcia z ustawy o samorządzie powiatowym 
przepisu zakazującego realizacji przez powiat zadań 
będących zadaniami własnymi gminy w zakresie 
ochrony ludności. 
9. Proponuje się w ramach zmian w zakresie systemu 
powiadamiania ratunkowego rozważenie możliwości 
tworzenia CPR-ów w ramach urzędów wojewódzkich 
lub delegatur urzędów wojewódzkich oraz budowy 
systemu powiadamiania ratunkowego w układzie 
jednostopniowym, poprzez odstąpienie od organizacji 
wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego. 
Wynika to z potrzeby wdrożenia w skali kraju 
wniosków i doświadczeń z realizacji projektu 
pilotażowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego  
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. 
10. Propozycja zapisu w projekcie założeń dotycząca 
opracowywania programów ochrony ludności jako 
zadania zleconego dla jednostek samorządu 
terytorialnego i możliwość zlecania ich opracowania 
przez wojewodę grupie ekspertów może skutkować 
tym, że to wyłącznie wojewoda będzie zlecał ich 
opracowanie. 
11. W rozdziale projektu założeń 2.3.1 Podmioty 
realizujące zadania ochrony ludności proponuje się 
dopisanie punktu 13) Zakłady pracy i instytucje dla 
swych pracowników i ludności w zależności od 
zagrożenia. 
12. W rozdziale projektu założeń 2.4.3 Finansowanie 
ochrony ludności proponuje się ująć w ustawie 

 
Do uwzględnienia. 

 
 
 
 
 
 
 

Uwaga do rozważenia, również w kontekście projektów realizowanych  
z funduszy POIG i POIiŚ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do odrzucenia – projektodawca uwzględnia takie niebezpieczeństwo, 
uważa jednak za wartość nadrzędną to, a.by programy zostały opracowane 
w każdej jednostce. 

 
 
 
 

Do uwzględnienia 
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zmieniającej ustawę o zarządzaniu kryzysowym zapis 
zobowiązujący jednostki samorządu terytorialnego do 
finansowania zadań ochrony ludności (w projekcie 
mówi się o planowaniu w ramach budżetu). Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
wojewodowie powinni mieć możliwość planowania 
oraz zapewniania środków na zadania zlecone 
jednostkom samorządu terytorialnego do realizacji 
zadań obejmujących ochronę ludności. 
13. W rozdziale projektu założeń 2.7 Przepisy 
dostosowujące proponuje się zapis punktu 12  
w brzmieniu: „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”. 

Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do odrzucenia 

19. Wojewoda Podlaski Proponujemy wyłączyć z projektu problematykę 
organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania 
ratunkowego (CPR). Celowym wydaje się 
pozostawienie tej regulacji w dotychczasowym 
kształcie co pozwoli na zakończenie procesu tworzenia 
CPR do turnieju Euro – 2012 i nie spowoduje wzrostu 
kosztów i wydatków budżetowych. 
Założenia nie precyzują jednoznacznie obowiązków 
poszczególnych organów  
w zakresie: 
- zabezpieczenia budowli ochronnych dla ludności, 
- zabezpieczenia środków finansowych na realizację 
zadań w określonej wysokości  (np. %  budżetu, lub 
kwota na mieszkańca), 

Uwaga niezrozumiała. Fakt zmian ustawowych nie będzie miał wpływu na 
tempo procesu organizacji systemu powiadamiania ratunkowego. 
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- tworzenia rezerw materiałowych na szczeblu 
samorządowym, 
- zapewnienia ochrony przed skutkami zagrożeń 
chemicznych, biologicznych i radiacyjnych  oraz 
usuwanie ich skutków,  
- wskazywania i oznaczania stref niebezpiecznych, 
- stwarzania warunków i możliwości identyfikacji osób 
poszkodowanych. 
W wykazie rozporządzeń (na str. 8 założeń) pominięto 
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 i z roku 2007 
Nr 197, poz. 1426) które reguluje kwestię 
opracowywania dziesięcioletnich programów 
doskonalenia obrony cywilnej przez Szefa OC Kraju  
i wojewodów (§ 9 ust.1 pkt 4 lit. c). Budzi to taką 
wątpliwość, że wojewoda będzie opracowywał dwa 
dokumenty w formie programów:  program ochrony 
ludności i program doskonalenia OC  na okres 10 lat, 
które musiałyby zawierać te same zadania i środki na 
ich realizację. W takim przypadku należałoby wskazać 
czas obowiązywania tych przepisów z cytowanego 
rozporządzenia  - do momentu wejścia w życie 
proponowanej zmiany ustawy i jej aktów 
wykonawczych. 
Zasadnym byłoby, realizowanie ćwiczeń z zakresu 
ochrony ludności nie rzadziej niż raz na 2 lata co 
jest zgodne z cyklem planowania określonym w tej 
ustawie oraz cyklem planowania i organizowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do odrzucenia - ze względu na znaczenie ćwiczeń w doskonaleniu 
systemu ochrony ludności, DAiN MSWiA podtrzymuje stanowisko 
o konieczności przeprowadzania ćwiczeń raz w roku. 
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ćwiczeń obronnych. Realizacja ćwiczeń w 
zaproponowanym cyklu umożliwi: 
- staranne przygotowanie ćwiczeń; 
- gruntowną analizę działań i wypracowanie wniosków;
-opracowanie i wdrożenie na podstawie ćwiczeń 
znowelizowanych procedur.   
Organizację i prowadzenie gminnych i powiatowych 
ćwiczeń określi wojewoda w harmonogramie ćwiczeń 
województwa.  
Na szczeblu wojewódzkim powinno organizować się 
ćwiczenia kompleksowe, łączące problematykę 
obronną, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.  
Ponadto w ustawie powinny być określone terminy 
wydania stosownych rozporządzeń. Należy dodać 
rozporządzenie określające sposób planowania 
i modernizowania budowli ochronnych. 
W części dotyczącej funkcjonowania obrony cywilnej, 
podnoszenia gotowości podmiotów ochrony ludności  
i ich przekształcenia  w organizacje obrony cywilnej  
należy uwzględnić przepisy dotyczące osiągania 
wyższych stanów gotowości obronnej państwa 
zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  
21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej 
państwa (Dz.U. Nr 219, poz. 2218). 
W analizowanym projekcie nie porusza się 
problematyki kontroli i nadzoru oraz uprawnień 
poszczególnych organów zarządzania kryzysowego  
w tym zakresie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do odrzucenia – nie jest to możliwe na tym etapie prac. 
 
 
 
 

 
 

 
Uwagę należałoby doprecyzować, w aspekcie konkretnych przepisów 
powołanego przez wojewodę podlaskiego rozporządzenia. Ponadto 
pozostaje jeszcze kwestia poprawności legislacyjnej w aspekcie 
dostosowywania postanowień ustawy do przepisów rozporządzenia. 
 
 
Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji.  

20. Wojewoda Lubelski Przy formowaniu zapisów o obowiązku 
przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu ochrony 
ludności, należy określić zależność i wzajemną 
korelację pomiędzy organizacją w danym roku 

 
 
 
Do odrzucenia – ze względu na znaczenie ćwiczeń dla systemu 
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kalendarzowym ćwiczeń z zakresu zarządzania 
kryzysowego a ochroną ludności. W świetle aktualnie 
obowiązujących przepisów, organy administracji 
publicznej (wójt, burmistrz, prezydent, starosta  
i wojewoda) mają obowiązek zarządzania, 
organizowania i prowadzenia ćwiczeń z zakresu 
zarządzania kryzysowego. Brak odpowiednich 
jednoznacznych regulacji, tj. tylko jedno ćwiczenie 
(sztabowe lub polowe), nałoży obowiązek na 
poszczególne szczeble administracji publicznej 
obowiązek organizacji w danym roku kalendarzowym 
dwóch ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego 
oraz ochrony ludności. 

zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, a także fakt, że mogą to 
być ćwiczenia polowe lub sztabowe, jak również biorąc pod uwagę 
praktykę zarządzania kryzysowego, organizowanie 2 ćwiczeń w roku 
jest zasadne. Ponadto ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie 
precyzuje jak często mają być organizowane ćwiczenia z zarządzania 
kryzysowego. 

21. Wojewoda 
Podkarpacki 

Proponuje się jednoznacznie określić, jaka struktura na 
poziomie gminy ma realizować zadania związane  
z zapewnieniem całodobowego dyżuru oraz przepływu 
informacji na potrzebę zarządzania kryzysowego.  
Doświadczenia wskazują, że w obszarze tym nie może 
być dowolności. Aktualny zapis w ustawie nie 
zabezpiecza na poziomie gminy realizacji zadań  
z zakresu zarządzania kryzysowego, gdyż w zasadzie 
jednoosobowo realizowane są zadania 
z tego obszaru. 
Dlatego też mając na uwadze niewystarczające obsady 
etatowe w gminach, powyższą strukturę można by było 
oprzeć o ochotnicze straże pożarne jako element 
systemu ostrzegania, alarmowania ludności, 
reagowania jak i zapewnienia całodobowego dyżuru.  
W nowelizacji ustawy winien znaleźć się również 
zapis, co do prowadzenia przez Wojewodę kontroli  
z realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 
Wojewoda wydając polecenia, zalecenia jak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 
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i zatwierdzając Plan zarządzania kryzysowego  
w zasadzie nie ma instrumentu prawnego 
skontrolowania właściwego wykonania zadań. 
Doprecyzowanie  w projekcie ustawy tej problematyki 
zwiększy efektywności wykonywanych zadań.  
Obszarem, który winien być również ujęty w projekcie 
ustawy to ujednolicenie na wszystkich szczeblach 
zarządzania kryzysowego oprogramowania systemu 
informacji przestrzennej terenu (GIS), która zapewni 
analizę zagrożenia na mapach cyfrowych, baz danych 
dla użytkowników systemu. Należy zauważyć, że bazy 
danych na potrzeby zarządzania kryzysowego są 
wielopłaszczyznowe a udostępnienie ich zapewni 
właściwym służbom możliwość szybkiej analizy 
potrzeb w sytuacji kryzysowej.  
Ponadto proponuje się dopisać w ustawie zapisu 
mówiącego, że do zadań zarządu województwa należy 
również organizowanie i prowadzenie szkoleń  
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 
Proponowana zmiana podyktowana jest tym, że 
jednostki samorządowe, w tym Marszałek 
Województwa może pozyskać środki na 
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej jak również z innych 
funduszy unijnych. 
Wprowadzenie do projektu zadań z zakresu systemu 
powiadamiania ratunkowego jest jak najbardziej 
zasadne, gdyż jest jednym z elementów systemu 
zarządzania kryzysowego, za który to system 
odpowiada Wojewoda.  
Nie mniej jednak wątpliwości budzi zapis, według 
którego „centrum i wojewódzkie centrum stanowią 

 
 
 
 
 

Do odrzucenia – taki wymóg zmieniłby zasadniczo kwestie związane 
z finansowaniem zadań nałożonych przez ustawę. Istnieje realne 
niebezpieczeństwo, że ze względów finansowych zapis pozostałby 
martwy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Do odrzucenia – nie jest zasadne wyróżnianie którejkolwiek kategorii 
zagrożeń w ustawie, która ma mieć charakter uniwersalny. 
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komórki organizacyjne urzędu wojewódzkiego”. 
Według obecnie obowiązujących przepisów i przyjętej 
koncepcji, system powiadamiania ratunkowego tworzy 
się w oparciu o funkcjonujące struktury Państwowej 
Straży Pożarnej. W celu uruchomienia WCPR/CPR 
prowadzone są m. in. prace remontowe oraz 
dostosowywane są pomieszczenia w Komendzie 
Miejskiej PSP w Rzeszowie, na co przeznaczono już 
środki finansowe, a dalsze prace i przekazanie środków 
finansowych na ten cel zostały zaplanowane i są na 
etapie wdrożenia. 
Również wątpliwości budzi zapis dotyczący 
opiniowania liczby centrów oraz ich terenu działania 
na obszarze województwa m.in. przez dysponentów 
zespołów ratownictwa medycznego. W myśl 
opiniowanych tutaj założeń, w każdym województwie 
powinno zostać utworzone jedno wojewódzkie centrum 
obejmujące teren województwa oraz przynajmniej 
jedno centrum. 
Nie jest jeszcze ostatecznie wiadomo, jak kształtować 
się będzie ilość w/w dysponentów na terenie 
województwa. W sytuacji, gdy dysponentów będzie 
nawet kilku – kilkunastu (wobec 23 funkcjonujących 
na chwilę obecną na terenie województwa 
podkarpackiego), pozyskanie zgodnych opinii  
w przedmiotowym zakresie może być bardzo 
utrudnione. 
Należałoby rozważyć również możliwość wskazania  
w ustawie (rozgraniczenia) zadań własnych 
samorządów jak i zadań z zakresu administracji 
rządowej, które mogą być dofinansowane z budżetu 
państwa lub przyjąć zasadę, że zadania z zakresu 

 
 
W zakresie zmian co do zapisów odnośnie organizacji centrów  
i wojewódzkich centrów – uwaga nieuwzględniona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji– nie wydaje się 
zasadne zamykanie katalogu zadań, które mogą być dofinansowane z 
budżetu Państwa.  
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ochrony ludności są zadaniami własnymi a doraźnie 
zlecane przez Wojewodów są zadaniami z zakresu 
administracji rządowej.  

22. Polski Czerwony 
Krzyż 

1. Proponuje się doprecyzować kryteria doboru  
i zasady przekazywania przez wojewodów  zadań 
realizacji samorządowych programów ochrony 
ludności. Obecne założenie ”Dodatkowo, w przypadku 
niemożności przygotowania  samorządowych 
programów ochrony ludności, wojewodowie będą 
mogli   zlecić zrealizowanie tego zadania 
wyznaczonym przez siebie podmiotom (ekspertom)”.  
Wydaje się mało precyzyjne i może prowadzić do 
powstania niejasnych sytuacji (np.: jeden wojewoda 
zleci to zadanie zewnętrznej firmie za pieniądze 
podatników, drugi zaś stworzy taki plan we współpracy 
np.: ze Państwową Strażą Pożarną) – tak trochę lepiej 
można ten pkt opracować. Stąd od początku powinno 
być jasno określone jakie podmioty lub instytucje są 
uprawione do przygotowania takiego programu bądź 
też powinna być ogólnokrajowa lista ekspertów  
w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony 
ludności (prowadzona np.: przez RCB / MSWiA / KG 
PSP), którzy posiadają odpowiednią wiedzę  
i doświadczenie do przygotowania takowego planu.  
W tym miejscu Polski Czerwony Krzyż zgadza się  
z postulatem zawartym w projekcie, że osoby takie 
powinny być merytorycznie przygotowane do takiego 
zadania, jednak specjalistyczne szkolenia nie powinny 
być jedynym wyznacznikiem dopuszczenia do udziału 
w przygotowaniu rzeczonego planu.  
2. W odniesieniu do 2.2.2 Definicje, punkt „11) zasoby 
ratownicze – rozumie się przez to wszelkie zasoby 

Do odrzucenia – uwaga zbyt ogólna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga do rozważenia w toku dalszych prac. 
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znajdujące się w dyspozycji służb ustawowo 
powołanych do niesienia pomocy, służące do 
zadysponowania w związku z przekazanym  
zgłoszeniem alarmowy” należy stwierdzić, że w naszej 
opinii obecna definicja ogranicza możliwość 
wykorzystania innych podmiotów ratowniczych, które 
nie mają ustawowego umocowania  prawnego do 
niesienia pomocy.  
W związku z powyższym, proponuje się zmianę 
obecnej definicji na następującą: ”11) zasoby 
ratownicze – rozumie się przez to wszelkie zasoby 
znajdujące się w dyspozycji służb i instytucji 
ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz inne 
podmioty, które statutowo są powołane do niesienia 
pomocy”. Dzięki takiemu zapisowi katalog podmiotów 
mogących być wykorzystany w działaniach 
ratowniczych zostanie rozszerzony o organizacje 
pozarządowe, których statut zawierają umocowanie do 
udziału w działaniach ratowniczych, bądź w innej 
formie udziału w działaniach pomocniczych w zakresie 
bezpieczeństwa i/lub ochrony ludności. 
3. W odniesieniu do 2.3.7 Programy ochrony ludności 
oraz 2.4.3 Finansowanie ochrony ludności Polskie 
Czerwony Krzyż proponuje, wprowadzić zapis 
obligujący wieloletnie programy ochrony ludności do 
podania ram czasowych (np.: ”niezwłocznie, jednak nie 
później niż 30 dni(…)”), w których nastąpi 
odtworzenie zużytych/wykorzystanych zasobów  
w ramach  działaniach ratowniczych i/lub pomocy 
humanitarnej, o ile zasady odtworzenia zasobów nie są 
zawarte gdzie indziej (np.: w porozumieniu między 
wójtem a podmiotem o włączeniu go do programu 

 
 
 

Do uwzględnienia 
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ochrony ludności). Umocowanie takie pozwoli na 
efektywniejsze odtworzenie zasobów wykorzystanych 
w działaniach i pozwoli na szybszą gotowość 
podmiotów do udzielenia pomocy przy potencjalnym, 
następnym zdarzeniu.  

23. Krajowy 
Związek 

Zawodowy 
Pracowników 
Ratownictwa 
Medycznego 

 
Związek 

Pracodawców 
Ratownictwa 
Medycznego  
i Transportu 
Sanitarnego 

Niepublicznych 
Zakładów 

Opieki 
Zdrowotnej 

 
Ogólnopolski 

Związek 
Zawodowy 

Pracowników 
Służb 

Ratowniczych 

W odniesieniu do zaproponowanej definicji ćwiczeń  
z zakresu obrony ludności zawartej w części 2.2.2 
Definicje proponujemy po słowach: „...w oparciu o” 
dodać: „nieznaną datę i czas realizacji ćwiczeń oraz” 
dalej tak jak opiniowanym dokumencie. 
Uzasadniając zaproponowaną zmianę brzmienia 
definicji ćwiczeń z zakresu obrony ludności należy 
zauważyć iż organizowanie ćwiczeń podmiotom, które 
na co dzień z założenia powinny być zdolne do działań 
w sytuacji zagrożenia znajomość dokładnej daty i 
godziny ćwiczeń podmiotom i uczestnikom tych 
ćwiczeń wypacza i nie prezentuje faktycznego czasu 
reakcji właściwych podmiotów. Wielokrotnie podczas 
organizowania szkoleń każdy z uczestników jest 
powiadomiony o dacie, czasie i scenariuszu ćwiczeń. 
Taka sytuacja nie ukazuje faktycznej zdolności 
poszczególnych podmiotów do realizacji swoich zadań 
w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia. 
W odniesieniu do zaproponowanego podziału stopni 
gotowości systemu ochrony ludności proponuje się 
rozdzielenie stanu nadzwyczajnego i stanu wojny:  
IV stopień – stan nadzwyczajny, V stopień – stan 
wojny. 
Zaproponowane rozdzielenie stanu nadzwyczajnego od 
stanu wojny jest podyktowane stopniowaniem 
występującego zagrożenia jak również różnego rodzaju 
tych dwóch stanów gotowości. 

 
 

 
Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia 
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W odniesieniu do definicji obsługi zgłoszeń 
alarmowych i umieszczenia jej w ustawie  
o zarządzaniu kryzysowym uznajemy za niewłaściwe. 
Obecnie przepisy prawa odnoszące się do Systemu 
Powiadamiania Ratunkowego zawarte są w ustawie  
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 11, poz. 59).  
W cytowanej ustawie o ochronie przeciw pożarowej 
nie odnajdziemy definicji obsługi zgłoszeń 
alarmowych, jednakże zgodnie z zawartą delegacją 
ustawową wydane jest rozporządzenie, które bardzo 
jasno i szeroko określa wszystkie elementy związane  
z obsługą zgłoszenia alarmowego. W przypadku gdyby 
MSWiA uważało, że występuje konieczność 
umieszczenia takiej definicji w słowniczku należy 
przede wszystkim rozważyć, w której ustawie powinna 
znaleźć się taka definicja. Stoimy na stanowisku, że 
najwłaściwszym miejscem będzie ustawa o ochronie 
przeciwpożarowej gdzie odnajdziemy szczegółowe 
zapisy dotyczące tworzenia i zadań stawianych przed 
Systemem Powiadamiania Ratunkowego. 
Zaproponowana definicja obsługi zgłoszeń 
alarmowych nie wyczerpuje zapisanych w ustawie  
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 11, poz. 59) oraz 
rozporządzeniu w sprawie organizacji  
i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego 
i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1073) zadań jakie stoją przed 
Systemem Powiadamiania Ratunkowego. Należy 
zauważyć że na obsługę zgłoszenia alarmowego 
składają się następujące elementy: 

W „Założeniach...(...)” zaproponowano, aby regulację dotyczącą 
systemu powiadamiania ratunkowego przenieść do ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym (i ochronie ludności). Wobec powyższego 
– zasadnym jest wprowadzanie odnośnej regulacji w przepisach tej 
ustawy. Natomiast przedstawiona argumentacja dotycząca definicji 
zgłoszenia alarmowego zostanie wzięta pod uwagę. Nie do przyjęcia 
natomiast – w kontekście zmiany konstrukcji przepisów ustawowych 
jest proponowane brzmienie. 
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1. odebranie połączenia; 
2. zarejestrowanie wywołania; 
3. zarejestrowanie i zakończenie lub odwołanie; 
4. zarejestrowanie, zakwalifikowanie i zadysponowanie 
zasobów ratowniczych podmiotów ratowniczych lub 
zarejestrowanie i przekazanie zgłoszenia odpowiednio: 
1) poszczególnych podmiotów ratowniczych 
działających na terenie danego centrum; 
2) jednostki Policji; 
3) dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej spoza 
Centrum; 
4) innego centrum; 
5) podmiotu ratowniczego lub służby z poza centrum. 
Najwłaściwszą i najprostszą definicją obsługi zgłoszeń 
alarmowych przedstawia się następująco: „obsługa 
zgłoszeń alarmowych – to realizacja zadań o których 
mowa w art. 14a ust. 1 ustawy o zmianie ustawy  
o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 11, poz. 59)”. 
W odniesieniu do definicji stanowiska obsługi 
numerów alarmowych i umieszczenia jej w ustawie  
o zarządzaniu kryzysowym uznajemy za niewłaściwe. 
Obecnie przepisy prawa odnoszące się do Systemu 
Powiadamiania Ratunkowego zawarte są w ustawie  
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 11, poz. 59).  
W przypadku znania za konieczne umieszczenia takiej 
definicji w słowniczku należy przede wszystkim 
rozważyć, w której ustawie powinna znaleźć się taka 
definicja. Stoimy na stanowisku, że najwłaściwszym 
miejscem będzie ustawa o ochronie przeciwpożarowej 
gdzie odnajdziemy szczegółowe zapisy dotyczące 
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tworzenia i zadań stawianych przed Systemem 
Powiadamiania Ratunkowego. 
W odniesieniu do definicji zgłoszenia alarmowego 
należy zauważyć, że proponowana definicja już istnieje 
w rozporządzeniu o w sprawie organizacji  
i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego 
i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego 
(Dz. U. Nr 130, poz. 1073). Dodatkowo projekt 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów 
powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów 
powiadamiania ratunkowego zmienia treść 
obowiązującej definicji i wyczerpuje w całości 
zaproponowany tekst definicji w opiniowanym 
dokumencie. Z uwagi na powyższe nie ma 
konieczności dublowania definicji w słowniczku 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym.  
W odniesieniu do definicji zasobów ratowniczych 
należy zauważyć, że obecnie występuje już podobna 
definicja odnosząca się do zasobów ratowniczych 
definiowana jako podmioty ratownicze. Należy w tym 
miejscu powiązać te dwie definicje gdyż definicja 
dotycząca podmiotów ratowniczych zawiera się  
w szerszej definicji jaką jest definicja zasobów 
ratowniczych zaproponowana w opiniowanym 
dokumencie. 
W odniesieniu do całej części opisującej 
funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego 
i używanych tam argumentów dotyczących 
obowiązujących regulacji prawnych iż są błędnie 
umieszczone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej  
a gdzie proponowane jest przeniesienie ich do ustawy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga niezrozumiała. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Do odrzucenia – wydaje się, ze ustawa o ochronie przeciwpożarowej, 
z przyczyn opisanych w „Założeniach” nie jest odpowiednim 
miejscem dla regulacji z zakresu powiadamiania ratunkowego. 
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o zarządzaniu kryzysowym jest niezrozumiałe gdyż 
ustawa o zarządzaniu kryzysowym i zawartej w niej 
tematyce również nie jest najlepszym miejscem. 
Wydłuży to tylko czas budowy centrów powiadamiania 
ratunkowego i tworzenia systemu powiadamiania 
ratunkowego. 
W przypadku decyzji MSWiA o realizacji kolejnej 
wersji systemu powiadamiania ratunkowego należy 
rozważyć całkowite wydzielenie wszystkich przepisów 
prawnych do jednej odrębnej ustawy o systemie 
powiadamiania ratunkowego. Umożliwi to 
maksymalne skrócenie czasu realizacji koniecznych 
konsultacji jedynie w zakresie systemu powiadamiania 
ratunkowego bez innych przepisów związanych  
z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. 
Należy zauważyć, że kolejna zmiana wersji sposobu 
organizacji systemu powiadamiania ratunkowego 
uniemożliwi utworzenie centrów powiadamiania 
ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania 
ratunkowego na Euro 2012 jak również wypełnienie 
zobowiązań w zakresie obsługi numeru 112 
nałożonych przez Unię Europejską – obecne 
rozwiązanie tymczasowe nie sprawdza się – zgodnie  
z raportem NIK. 
W zaproponowanych zmianach nie ma żadnych 
informacją, co się dzieje z przekierowanymi 
zgłoszeniami do dysponentów ratownictwa 
medycznego, gdzie ma następować dysponowanie 
zespołów ratownictwa medycznego. Pozostają do 
rozwiązania następujące elementy: 
- obecnie brak jest regulacji prawnej dotyczącej 
organizacji i funkcjonowania tzw. dyspozytorni 

 
 
 
 

 
 
Do odrzucenia – sprawy powiadamiana ratunkowego stanowią 
element „ochrony ludności” i z tego względu zostały przewidziane do 
regulacji w ramach „Założeń”. 
 

 
 
 
 
 

Nowa regulacja w zakresie powiadamiania ratunkowego nie będzie 
miała negatywnego wpływu na stan przygotowania systemu na 
potrzeby EURO 2012. Jest raczej próba kompleksowego 
uregulowania w przedmiotowej materii.  
 
 
 
 
 
Wskazywany zakres regulacji jest materią dotycząca ustawy  
o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 
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medycznych u poszczególnych dysponentów; 
- brak jest standardów obsługi przekierowanego 
zgłoszenia do dyspozytorni medycznej; 
- w założeniach nie wskazano finansowania dla 
utworzenia dyspozytorni medycznych u dysponentów, 
konieczność zakupu oprogramowania, komputerów, 
serwerów, systemów łączności, obecnie większość 
dyspozytorni medycznych pracuje przy użyciu kartki 
papieru i długopisu;  
- żadnego dysponenta nie będzie stać na tego typu 
wydatki jak również brak jest uzasadnienia takiego 
wydatkowania pieniędzy publicznych i tworzeniu 
dwóch podobnych bytów szczególnie w sytuacji, gdy 
świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego 
odbywa się w oparciu o konkursy organizowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia w których dysponent 
może wykonywać usługi z zakresu ratownictwa 
medycznego przez okres czasu od 1 roku do 5 lat, fakt 
ten może prowadzić do konieczności wydatkowania 
kolejnych środków na tworzenie dyspozytorni 
medycznych w przypadku zmiany dysponenta; 
- zakup sprzętu np. przez wojewodę również nie 
rozwiązuje problemu gdyż w sytuacji zmiany 
dysponenta w danym rejonie operacyjnym wymusi 
konieczność zdania użyczonego sprzętu i przekazanie 
go nowemu dysponentowi; 
- należy rozdzielić również zadania jakie stoją przed 
dyspozytorem medycznym jeden będzie przyjmować  
a drugi dysponować zgłoszenia, każdy będzie 
pracować gdzie indziej; 
Przesunięcie części dysponowania zespołów 
ratownictwa medycznego poza centrum powiadamiania 
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ratunkowego doprowadzi do sytuacji w której 
zgłoszenie będzie przyjęte na ujednoliconej w skali 
kraju i nowoczesnej aplikacji a dyspozytor medyczny  
u dysponenta będzie musiał przepisać je do książki 
wyjazdów gdyż dysponent nie ma środków do budowy 
nowoczesnych dyspozytorni medycznych, które 
stanowiły by niejako kopię centrów powiadamiania 
ratunkowego. Brak jest finansowego i organizacyjnego 
sensu rozdzielania funkcji przyjmowania od 
dysponowania zespołów ratownictwa medycznego  
w sytuacji braku infrastruktury teleinformatycznej po 
stronie dysponentów. Skutkować to będzie 
marnotrawieniem publicznych pieniędzy w celu 
budowy nowoczesnych dyspozytorni medycznych  
u dysponentów w celu dalszej obsługi zgłoszenia 
alarmowego przekazanego z nowoczesnego centrum 
powiadamiania ratunkowego.  
Na bazie rozwiązań jakie będą utworzone w centrum 
powiadamiania ratunkowego można realizować 
dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego bez 
konieczności wydawania pieniędzy by robić to poza 
centrum u dysponenta. 
Jedynie w kilku przypadkach gdzie dysponent posiada 
infrastrukturę teleinformatyczną należy rozważyć 
możliwość takiego podziału po wcześniejszym 
sprawdzeniu możliwości już istniejących systemów po 
stronie dysponentów i ich kompatybilności z systemem 
obsługiwanym w centrum powiadamiania 
ratunkowego. 

24. Polskie 
Towarzystwo 

Medycyny 

1. Medycyna stanów nagłych i katastrof precyzyjnie 
rozgranicza zjawiska zdarzeń pojedynczych, mnogich  
i zdarzeń masowych, które z uwagi na deficyt 
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Stanów Nagłych 
i Katastrof 

możliwości udzielenia w trybie natychmiastowym 
ratującej życie pomocy wymagają często daleko 
idących kompromisów, a codzienna pragmatyka 
podmiotów ratowniczych okazuje się nieskuteczna.  
W takich sytuacjach można mówić o kryzysie 
występującym na miejscu zdarzenia. Poniższe uwagi 
przedstawiane są z punktu widzenia towarzystwa 
naukowego zajmującego się problematyka stanów 
nagłych i medycyny katastrof.  
2. Sformułowania dotyczące rzekomej konieczności 
uzupełnienia przepisów dotyczących zarządzania 
kryzysowego o regulacje odnoszące się do ochrony 
ludności są nieprzekonujące, gdyż: 
a/.nie istnieje system mający na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa ludności i „radzenie sobie”(?)  
z sytuacjami kryzysowymi, a analizy funkcjonowania 
rozwiązań organizacyjnych nie maja charakteru 
obiektywnych badań naukowych, ponadto niektóre 
przepisy dotyczące sfery bezpieczeństwa nie 
przewidują mechanizmów kontroli jakości (np. ustawa 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym)  
b/. Sformułowanie „Zasadnym jest również powiązanie 
tych dwóch głównych elementów systemu 
bezpieczeństwa powszechnego, tzn. problematyki 
ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, ze 
względu na ich merytoryczne pokrewieństwo  
i wzajemne współzależności” jest nietrafne, gdyż nie 
uwzględnia zasadniczych różnic w funkcjonowaniu 
mechanizmów i podmiotów ratowniczych  
w warunkach codziennej praktyki i w warunkach 
kryzysu. Umieszczenie tak różnych zagadnień pod 
jednym szyldem legislacyjnym nieuchronnie 
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spowoduje zatarcie podziału kompetencji  
i odpowiedzialności oraz przemieszanie pragmatyki 
ratownictwa w warunkach codziennych  
z rozwiązaniami o charakterze kryzysowym. Ryzyko 
wystąpienia takiego zjawiska jest szczególnie nasilone 
w naszym kraju, gdzie ochrona zdrowia funkcjonuje  
w warunkach permanentnego deficytu. 
3. Sformułowanie: 
„Praktyka działania wykazała, że w stworzonym 
systemie brakuje jasnego 
wskazania odpowiedzialności, za realizację takich 
zadań jak m.in.:  
… - wskazywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych, 
− prowadzenie działań ratowniczych,…” 
jest niejasne, gdyż nie identyfikuje opisywanego 
systemu oraz nie uwzględnia regulacji dotyczących 
Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego 
Ratownictwa Medycznego i innych podmiotów 
zobowiązanych do prowadzenie działań ratowniczych 
realizujących dziesiątki setki interwencji ratowniczych 
każdego miesiąca. Niewątpliwie wskazana jest dalsza 
integracji systemów i podmiotów ratowniczych  
w kraju, ale powinno to mieć charakter procesu 
prowadzącego do stworzenia jednego, powszechnego 
systemu ratowniczego, jako elementu ochrony ludności 
w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego, a nie próby 
wtłoczenia wielowątkowej problematyki ratownictwa 
pod jurysdykcję ciał o charakterze kryzysowym często 
realizujących nieuprawniona praktykę przydawania 
waloru kryzysu zdarzeniom, w których dla osiągnięcia 
oczekiwanych skutków działa n ratowniczych 
wystarcza codzienna dobra praktyka ratownicza. 
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Słabość aktualnych rozwiązań prawnych  
i organizacyjnych w obszarze ratownictwa nie stanowi 
przesłanki do poszerzania obszaru zainteresowania  
i wpływu struktur kryzysowych. 
4. Sformułowanie: 
 „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, w tym 
wypadku w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, 
wszystkich zasadniczych przedsięwzięć realizowanych 
w tym obszarze tak, aby określić podmiotom 
zobowiązanym do ich wykonania czytelne zakresy 
działalności i odpowiedzialności.” 
jest kontrowersyjne, ponieważ o ile konieczność 
uregulowania zagadnień (a przede wszystkim definicji) 
ochrony ludności w jednym akcie prawnym jest 
oczywista, o tyle nie jest jasne, dlaczego ma to być 
akurat ustawa o zarządzaniu kryzysowym dotycząca 
właściwie wąskiego obszaru zagadnień, „sytuacji 
kryzysowej”, jak piszą autorzy dokumentu będącej 
stanem pośrednim między stanem „normalnym”  
a sytuacją, w której niezbędne jest wprowadzenie 
któregoś ze stanów nadzwyczajnych. Należy 
zauważyć, że właściwie zorganizowana ochrona 
ludności, a w jej ramach ratownictwo, znacznie 
zmniejsza konieczność wdrażania regulacji  
o charakterze zarządzania kryzysowego przed 
wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego. Nierzadko 
zasadnicze niedociągnięcia w organizacji ochrony 
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ludności i ratownictwa stają się przesłanką do 
aktywności struktur zarządzania kryzysowego, których 
możliwości są oczywiście ograniczone szczupłością 
zasobów i niewydolnością systemów przepływu 
informacji. Przeto właściwych rozwiązań 
legislacyjnych należy poszukiwać w procesie 
tworzenia przepisów o ochronie ludności, a nie poprzez 
rozbudowywanie regulacji kryzysowych w kierunku 
codziennej praktyki ratowniczej. 
5. Sformułowanie:  
„Projektowana nowelizacja ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym: 
1) dokona zmiany w tytule obowiązującej ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym (zostanie dodany drugi 
człon tytułu – „i ochronie ludności”), 
2) wprowadzi jasny zakres zadań ochrony ludności, 
3) określi kompetencje organów administracji 
publicznej, służb i innych podmiotów, 
4) wprowadzi nowe rozwiązania w odniesieniu do 
obrony cywilnej, 
5) ureguluje zasady informowania, ostrzegania  
i alarmowania oraz prawa i obowiązki obywateli, 
6) wprowadzi nowe zadania w zakresie edukacji  
i tworzenia programów ochrony ludności.” 
w sposób drastyczny zmienia hierarchię zjawisk 
wkomponowując absolutnie nadrzędną problematykę 
ochrony ludności w zapisy dotyczące zarządzania 
kryzysowego będącego niewielkim, aczkolwiek 
ważnym, wycinkiem pakietu zagadnień związanych  
z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Oczywista 
nieracjonalność tej propozycji potwierdza konieczność 
ustawowych uregulowań legislacyjnych dotyczących 
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szeroko pojętej ochrony ludności, w tym m.in. obrony 
cywilnej, ratownictwa, usuwania skutków zagrożeń, 
pomocy humanitarnej, zarządzania kryzysowego. 
6. Sformułowania dotyczące organizacji centrów 
powiadamiania ratunkowego są niejasne, ponieważ:  
- zapisy w ustawie dotyczącej ochrony 
przeciwpożarowej dotyczą zadań nałożonych na 
Państwową Straż Pożarną i to jest obszar korelacji 
pomiędzy zakresem przedmiotowym ustawy  
o ochronie przeciwpożarowej, a regulacją odnoszącą 
się do powiadamiania ratunkowego. 
-  zapis „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” jest zarówno autorytatywny, jak  
i niejasny, w szczególności nie przedstawiono 
wyników programu pilotażowego korespondujących  
z przedstawioną tezą, że „Wprowadzenie regulacji 
dotyczącej powiadamiania ratunkowego w ramach 
projektowanej nowelizacji w zakresie ochrony ludności 
wynika z potrzeby uporządkowania tematyki 
powiadamiania ratunkowego”. 
7. Sformułowanie: 
„Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym powinna regulować 
następujące kwestie z zakresu powiadamiania 
ratunkowego: 
1) zadania systemu powiadamiania ratunkowego, 
2) organy oraz podmioty właściwe w sprawach 

 
 
 
 
 

Uwaga niezasadna. 
Decyzja dotycząca wyłączenia spraw z zakresu powiadamiana 
ratunkowego z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jest w dużej 
mierze zabiegiem legislacyjnym, który wydaje się bardziej poprawny, 
pod względem precyzyjnego określenia zakresu podmiotowego  
i przedmiotowego regulacji. Zmiany konieczne są również do 
przeprowadzenia, po uzyskaniu wniosków z pilotażu centrum 
powiadamiania ratunkowego w Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim, który został przeprowadzony w celu sprawdzenia 
rozwiązania i dla województwa Małopolskiego i pod kątem wdrożenia 
rozwiązania ogólnokrajowego. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga niezasadna. 
Wobec rozszerzenia zakresu przedmiotowego (i podmiotowego) 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym o tematykę ochrony ludności, 
wydaje się, że zaproponowane umieszczenie powiadamiania 
ratunkowego w tej ustawie jest rozwiązaniem poprawnym  
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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.” 
Jest niejasne, albowiem zakłada nowelizację 
proponowanych dopiero zapisów prawnych, co wydaje 
się nieracjonalne, oraz proponuje przeniesienie zapisów 
dotyczących powiadamiania ratunkowego do ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym. Absurdalność zapisów 
prawa dotyczących powiadamiania ratunkowego jako 
odrębnego systemu, podczas gdy powinien być to 
przedmiot lapidarnych regulacji w ustawie  
o powszechnym systemie ratowniczym, została 
spotęgowana przez próbę wpisania regulacji 
dotyczących codziennej praktyki ratowniczej, 
milionów wezwań i interwencji, do aktu prawnego 
dotyczącego działań w warunkach nieskuteczności 
codziennej pragmatyki podmiotów ratowniczych. 

i optymalnym. 
 

25. Związek 
Ochotniczych 

Straży 
Pożarnych RP 

Planuje się wprowadzenie systemu atestacji wyrobów 
służących informowaniu ludności o możliwych 
zagrożeniach dla ich życia i zdrowia, mienia  
i środowiska oraz ostrzegania i alarmowania  
w sytuacjach zagrożenia. 
Zdarzenia wymagające użycia systemów 
informowania, ostrzegania i alarmowania mają 
charakter masowy. Bezzwłoczny, zrozumiały 
komunikat gwarantuje skuteczne informowanie, 
ostrzeganie i alarmowanie ludności. Dlatego systemy te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do odrzucenia – na obecnym etapie nie można wskazać jasno jakie 
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powinny podlegać badaniom i ocenie na zgodność  
z wymaganiami, których spełnienie potwierdzone 
będzie stosownym dokumentem - atestem.  
Atestacja będzie gwarantem wymaganej pewności  
i ciągłości działania, trwałości i niezawodność 
stosowanych wyrobów/systemów, które mają za 
zadanie zapewnić bezpieczeństwo ludności. 
Wyroby/systemy stosowane w ochronie ludności mogą 
być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu 
atestacji.  
Atestację prowadzi instytut badawczy nadzorowany 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
posiadający status Państwowego Instytutu 
Badawczego. Przewiduje się wprowadzenie 
rozporządzenia do niniejszej ustawy, regulującego 
zasady prowadzenia atestacji. Rozporządzenie określi 
grupę wyrobów podlegających obowiązkowej atestacji, 
wymagania techniczno-użytkowe lub sposób 
opracowywania tych wymagań, metody badań  
i kryteria oceny. 
Podstawę do wprowadzenia powyższych zapisów daje 
art. 30 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, który stanowi, że swobodny przepływ 
towarów może być ograniczony m.in. ze względu na 
bezpieczeństwo, ochronę życia i zdrowia, jak również 
w zakresie Obrony Cywilnej 
Nowy zapis umieszczony w rozdz. 2 pkt. 2.3.4. str. 16. 
Po zdaniu „Do zadań ministrów w zakresie ochrony 
ludności będzie należało realizacja, w ramach 
własnych kompetencji, zadań z zakresu ochrony 
ludności”  
dodaje się zapis: 

systemy będą wykorzystywane do alarmowania i ostrzegania. 
Wskazanie zakresu atestacji wskazuje automatycznie, ze byłby to 
system syren – co nie jest intencją twórców projektu. 
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„Do zadań Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego będzie 
należało dostarczenie właściwemu zespołowi 
zarządzania kryzysowego informacji dotyczących 
następujących dziedzin: 
- meteorologii; 
- hydrologii; 
- inżynierii wodnej; 
- jakości zasobów wodnych.” 
Do zadań Instytutu Badawczego nadzorowanego przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
posiadającego status Państwowego Instytutu 
Badawczego w rozumieniu ustawy o Instytutach 
Badawczych będzie należało: 
1) prowadzenie i koordynowanie badań naukowych, 

prac rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie 
ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania 
kryzysowego, w tym o szczególnym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa kraju;  

2) opracowywanie i opiniowanie wymagań, kryteriów 
technicznych i aktów prawnych oraz współudział  
w pracach normalizacyjnych na potrzeby ochrony 
ludności; 

3) opracowywanie analiz oraz ocen stanu i rozwoju 
bezpieczeństwa powszechnego państwa, 
zarządzania kryzysowego, ochrony ludności  
i obrony cywilnej w kraju i za granicą, a także 
wytyczanie kierunków rozwoju oraz inicjowanie  
i prowadzenie badań w tym zakresie; 

4) współpraca z podmiotami ochrony ludności  
w zakresie koordynowanych i prowadzonych badań 
naukowych i prac badawczo-rozwojowych, w tym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do odrzucenia – interesująca propozycja, jednak nie wydaje się 
realna do zrealizowania ze względów finansowych. 
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dotyczących wyposażenia technicznego, a także 
bezpieczeństwa powszechnego państwa, 
zarządzania kryzysowego, ochrony ludności  
i obrony cywilnej; 

5) prowadzenie edukacji powszechnej dotycząca 
bezpieczeństwa; 

6) doradztwo, atestacja, wykonywanie ekspertyz,  
w tym sądowych, prac doświadczalnych  
i technicznych zleconych w obszarze 
bezpieczeństwa powszechnego państwa, 
zarządzania kryzysowego, ochrony ludności  
i obrony cywilnej. 

Nowy zapis umieszczony w rozdz. 2 pkt. 2.3.4. str. 15. 
Do zadań wojewody po pkt. 7 proponuje się 
wprowadzenie nowego punktu w brzmieniu: 
„zapewnienie powiatom i gminą szczegółowych map 
cyfrowych mających służyć ochronie ludności.” 
Nowy zapis umieszczony w rozdz. 2 pkt. 2.3.1. str. 11. 
Proponuje się dodać do podmiotów ochrony ludności 
po pkt. 6 kolejno numerowane punkty w brzmieniu: 
- „Instytut Badawczy nadzorowany przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji posiadający 
status Państwowego Instytutu Badawczego  
w rozumieniu Ustawy o instytutach badawczych  
i realizujący statutowo zadania w zakresie ochrony 
ludności zarządzaniu kryzysowym 
- Zakładowa Straż Pożarna  
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych”. 
Nowy punkt umieszczony w rozdz. 2 str. po pkt. 2.3.8. 
str. 21. 
Proponuje się nazwę punktu: 
„Teleinformatyczne systemy wspomagające 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do odrzucenia ze względów finansowych. 
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zarządzanie kryzysowe oraz ochronę ludności”  
Treść proponowanego punktu:  
Systemy teleinformatyczne, jako narzędzia 
wspomagające pracę organów zarządzania 
kryzysowego na wszystkich poziomach administracji 
powinny być kompatybilne. Ponadto powinny 
umożliwiać  prawidłowe zaplanowanie procesu 
zarządzania bezpieczeństwem, zapobieganie kryzysom 
na możliwie najwcześniejszym etapie min. poprzez 
system monitorowania zagrożeń oraz system 
prognozowania rozwoju zdarzeń. Projektowane 
narzędzia teleinformatyczne powinny się 
charakteryzować bezpieczeństwem i kompatybilnością 
systemów informatycznych umożliwiających łatwą  
i nieprzerwaną współpracę podmiotów uczestniczących 
w procesie zarządzania kryzysowego na wszystkich 
poziomach administracji (zapobieganie, 
przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków), 
swobodną wymianę informacji, kompatybilność baz 
danych z możliwością szacowania ryzyka (na 
podstawie map ryzyka), szacowania strat oraz ich 
usuwania. Odpowiednio opracowane założenia, 
procedury i wdrożenia nowych technologii powinny 
zapewnić czas na podjęcie odpowiednich działań 
zaradczych, biorąc pod uwagę potencjalny stan 
zagrożenia na danym terenie. System ten powinien się 
charakteryzować praktycznym podejściem do Planów 
Zarządzania Kryzysowego oraz programów ochrony 
ludności przy jednoczesnym zachowaniu zgodności  
z aktami ustawodawczymi.  
Teleinformatyczne systemy wspomagające zarządzanie 
kryzysowe oraz programy ochrony ludności będą 
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narzędziem praktycznym, łatwym obsłudze, szybkim 
i nowoczesnym. Systemy wspomagały będą pracę 
jednostek samorządu terytorialnego, zapewniając 
ciągłość funkcjonowania w przypadku wystąpienia 
zagrożeń, a także zmniejszając prawdopodobieństwo 
pojawienia się błędu ludzkiego. Przyjęte rozwiązania 
nastawione będą na maksymalnie uproszczoną obsługę, 
zarówno wprowadzania danych, ich aktualizacji, jak  
i późniejszej analizy w celu uzyskania gotowych 
informacji. Na podstawie zgromadzonych danych 
systemy powinny móc dokonać odpowiedniego  
zestawiania informacji w dowolnej konfiguracji, 
kolejności i formie.  
Systemy teleinformatyczne zapewnią na potrzeby 
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności zapewni: 
jednolitą formę i strukturę planów i programów, 
możliwość prowadzenia zintegrowanych szkoleń i gier 
decyzyjnych, zautomatyzowane przygotowywanie 
planów i programów, kompatybilność z innymi 
planami, aktualność informacji, zrozumiałość 
prezentowanych informacji, wykonywanie bieżących 
wyciągów z planów i programów. Systemy 
teleinformatyczne podlegają systematycznej 
weryfikacji i dostosowywaniu na podstawie 
doświadczeń wynikających z codziennego stosowania  
i przede wszystkim z doświadczeń wynikających  
z ćwiczeń i zdarzeń o charakterze kryzysowym. 
Nowe zapisy umieszczone w rozdz. 1 pkt. 1.1 str. 6 po 
zdaniu „Proponuje się wprowadzenie obowiązku 
przeprowadzania w gminach i powiatach ćwiczeń  
z zakresu ochrony ludności” „Temat i zakres oraz 
zasięg terytorialny ćwiczeń określa wojewoda w 
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harmonogramie ćwiczeń ochrony ludności 
przygotowanym dla obszaru całego województwa na 
dany rok kalendarzowy.  
Ćwiczenia powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 
2 lata i obejmować wszystkie problemy mające istotny 
wpływ na poziom bezpieczeństwa województw, 
powiatów i gmin. Powinny być połączone z treningiem 
decyzyjnym. Ćwiczenia praktyczne przeprowadzone na 
terenie JST powinny podlegać analizie, będącej 
podstawą do aktualizacji Planu Zarządzania 
Kryzysowego i programów Ochrony Ludności oraz 
teleinformatycznych systemów wspomagających 
wykorzystywanych na potrzeby Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności.” 
Nowe zapisy umieszczone w rozdz. Rozdz. 2 pkt. 
2.3.7. str. 20 proponuje się zastąpić akapit zaczynający 
się zdaniem „Programy będą mogły być opracowywane 
przy udziale instytucji posiadających zaplecze 
merytoryczne i doświadczenie w realizacji zadań  
z zakresu zarządzania kryzysowego. Wieloletnie 
programy ochrony ludności powinny przygotowywać 
osoby/instytucje merytorycznie przygotowane do 
takiego zadania np. poprzez uczestnictwo  
w specjalistycznych szkoleniach realizowanych przez 
jednostki będące w strukturach MSWiA i/lub 
wskazane przez Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji.” nowym akapitem:  
„Programy będą mogły być opracowywane przy 
udziale instytutów badawczych nadzorowanych przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
posiadających status Państwowego Instytutu 
Badawczego i realizujących statutowo zadania  

 
 
 

Do odrzucenia – uzasadnienie wyżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do wykreślenia w projekcie założeń – może powodować problemy  
z efektywną realizacją szkoleń, a także sugerować  niejasny kontekst 
powierzania tego rodzaju zadań. 

 
 
 
 
 

Do odrzucenia – uzasadnienie wyżej. 
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w obszarze zarządzania kryzysowego i ochrony 
ludności oraz innych instytucji posiadających zaplecze 
merytoryczne i doświadczenie w realizacji zadań  
z zakresu zarządzania kryzysowego.  
Wymagane jest, aby wieloletnie programy ochrony 
ludności przygotowywały osoby/ instytucje 
merytorycznie przygotowane do takiego zadania np. 
poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach 
realizowanych przez instytuty badawcze nadzorowane 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
posiadające status Państwowego Instytutu 
Badawczego, realizujące statutowo zadania w obszarze 
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, a także 
jednostki będące w strukturach MSWiA i/lub wskazane 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.” 
Nowe zapisy umieszczone w rozdz. Rozdz. 2 pkt. 
2.3.8. str. 21. Proponuje się dodać po zdaniu „Podstawa 
programowa [...] udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym.” nowe zdanie: „Szkolenia wyższej 
kadry kierowniczej administracji (publicznej) 
centralnej i terenowej stanowiące systematyczne 
działania edukacyjne na rzecz strategicznego 
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności prowadzą 
instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji posiadające status 
Państwowego Instytutu Badawczego i realizujące 
statutowo zadania w obszarze zarządzania 
kryzysowego i ochrony ludności.  
Nowy punkt w rozdz. 2 po pkt. 2.3.7. str. 20  
Proponuje się nazwę punktu: 
„Badania i rozwój” 
Treść proponowanego punktu:  
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W związku z postępem cywilizacyjnym rozszerza się 
zakres pojęcia "zagrożeń". Badania naukowe oraz 
rozwojowe na rzecz ochrony ludności pozwalają na 
dostosowanie środków i metod walki z nowymi 
formami zagrożeń. W celu skutecznej obrony przez 
zagrożeniami należy doskonalić posiadane systemy jak 
również szukać nowych rozwiązań. Realizowane 
programy badawcze, rozwojowe i prace analityczne 
umożliwiają kreowanie innowacyjnych rozwiązań 
technicznych które mają wspomóc ochronę ludności. 
Koordynacja działalności naukowej i rozwojowej jest 
powierzona Instytutom Badawczym i uczelniom 
wyższym nadzorowanym przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o kategorii naukowej 
nie niższej niż A lub przez Instytuty Badawcze 
posiadające status Państwowych Instytutów 
Badawczych w rozumieniu ustawy o Instytutach 
Badawczych. 
Opracowywanie analiz oraz ocen stanu i rozwoju 
bezpieczeństwa powszechnego państwa, zarządzania 
kryzysowego, ochrony ludności, a także wytyczanie 
kierunków rozwoju oraz inicjowanie i prowadzenie 
badań w tym zakresie realizują głównie instytuty 
badawcze nadzorowane przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji posiadające status 
Państwowego Instytutu Badawczego w rozumieniu 
ustawy o Instytutach Badawczych. 

26. Maltańska 
Służba 

Medyczna 

Proponuje się rozważyć konieczność zapisu  
o obowiązku  udzielenia przez pracodawcę 
bezpłatnego/płatnego urlopu, usprawiedliwionego 
zwolnienia ze szkoły lub studiów osobom, które 
działają w ochotniczych jednostkach ratowniczych, 

Do odrzucenia – poruszana problematyka została już ujęta  
w obowiązującym ustawodawstwie. 
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organizacjach humanitarnych i tym podobnych, 
zarejestrowanych w systemie zarządzania 
kryzysowego, od momentu wezwania tej jednostki do 
akcji przez sztab antykryzysowy. Czy to będzie urlop 
płatny, czy bezpłatny, oczywiście trzeba skonsultować 
z odpowiednimi przedstawicielami pracodawców, 
ministerstwem finansów i ministerstwem pracy.  

27.  Ministerstwo 
Spraw 

Zagranicznych 

1) Problematyka współpracy międzynarodowej  
w zakresie ochrony ludności występuje jedynie 
w zakresie szczątkowym (np. str. 3, gdzie są 
ogólnie zakreślone zadania z zakresu ochrony 
ludności, oraz str. 15, przy określaniu zadań 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych  
i administracji). Wydaje się, iż uwzględniając 
niedawne doświadczenia – chociażby  
w zakresie powodzi – zasadne byłoby szersze 
uwzględnienie tej tematyki, w tym i na szczeblu 
współpracy lokalnej. 

2) Należy rozważyć, aby w wykazie kompetencji 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych  
w punkcie dotyczącym „organizowania  
i koordynowania współpracy międzynarodowej 
w zakresie ochrony ludności” – dodać in fine 
wyrazy „w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zagranicznych”. Wydaje 
się, iż w opisanej sytuacji współpraca 
właściwych służb antykryzysowych obydwu 
wymienionych wyżej ministrów byłaby 
wskazana. 

Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji o element 
międzynarodowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do uwzględnienia 

28. Prokuratoria 
Generalna 

Skarbu Państwa 

1) Projekt założeń przyjmuje, że zadania z zakresu 
ochrony ludności będą realizowane  
w sytuacjach kryzysowych i w czasie 

Do uwzględnienia 
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obowiązywania stanów nadzwyczajnych, ale 
również w „stanie wojny”. O ile dwa pierwsze 
człony koniunkcji są jak najbardziej zasadne,  
o tyle odnoszenie stosunków wewnętrznych 
państwa do „stanu wojny” nie jest uzasadnione. 
Stan wojny jest stanem w stosunkach 
międzynarodowych państwa, a nie w jego 
strukturach i funkcjach wewnętrznych. 

2) Jedną z kwestii zasadniczych ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym jest jej zakres 
temporalny. W ustawie tej można by 
jednoznacznie wyodrębnić okres sytuacji 
„normalnej”, sytuacji kryzysowej  
(w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy,  
z zaznaczeniem że nie obejmuje ona stanu 
nadzwyczajnego w znaczeniu art. 228 ust. 1 
Konstytucji RP i odpowiednich ustaw z nim 
związanych) oraz stanu nadzwyczajnego.  
W ślad za tym można by symetrycznie określić 
zadania wyspecjalizowanych i innych organów 
administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego, działających w sferze ochrony 
przed różnorakimi zagrożeniami  
w poszczególnych okresach, jak również 
procedury wiążące w przypadku wystąpienia 
poszczególnych zagrożeń (wystąpienia sytuacji 
kryzysowej) oraz wprowadzenia odpowiednich 
stanów nadzwyczajnych. 

3) Projekt założeń słusznie przyjmuje, że 
konieczne jest ujęcie w jednym akcie prawnym 
wszystkich przedsięwzięć związanych  
z ochroną ludności we wszystkich sytuacjach 

 
 
 
 
 
 
 
 
Do uwzględnienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do odrzucenia (skonstruowanie przepisów w zaproponowany 
sposób wprowadziłoby zbędną kazuistykę i byłby to trudny zabieg 
z punktu widzenia legislacyjnego). 
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kryzysowych. Ten szczytny cel nie jest jednak 
w pełni realizowany w kolejnych założeniach. 
Podstawowym mankamentem jest 
pozostawienie poza ustawą o zarządzaniu 
kryzysowym szeregu regulacji szczegółowych, 
dotyczących poszczególnych sytuacji 
kryzysowych. (…) Wydaje się, że o ile 
występowanie odrębnych regulacji w tym 
względzie jest uzasadnione w jednostkowych 
przypadkach wystąpienia poszczególnych 
zagrożeń, o tyle w razie ich masowego 
wystąpienia, mogłyby istnieć regulacje 
wspólne, oparte na jednolitych zasadach, 
oczywiście z uwzględnieniem specyfiki 
poszczególnych rodzajów zagrożeń. Ustawa  
o zarządzaniu kryzysowym wydaje się być 
najbardziej właściwym miejscem do 
skomasowania rygorów możliwych do 
zastosowania w sytuacjach kryzysowych. 
Niewymagających wprowadzenia 
odpowiedniego stanu nadzwyczajnego, a także 
do zapewnienia tożsamości organów 
ustanawiających te rygory. Rozwiązanie takie 
wyeliminowałoby zarazem potrzebę wydawania 
ustaw incydentalnych, związanych  
z konkretnymi klęskami żywiołowymi 
nawiedzającymi terytorium państwa, czy też 
których skutki objawiają się na tym terytorium. 

4) Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz 
obrony w czasie pokoju mogą być nakładane 
również na rzecz zwalczania klęsk 
żywiołowych i likwidacji ich skutków. Mając 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do uwzględnienia w miarę możliwości 
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na uwadze, ze ustawa o powszechnym 
obowiązku obrony RP odnosi się do kwestii 
obrony państwa w sytuacjach jego 
zewnętrznego zagrożenia lub dokonania agresji 
na jego terytorium albo wspólnej obrony  
z tytułu przynależności do sojuszy militarnych, 
zagadnienia zapobiegania i usuwania 
diametralnie odmiennych zagrożeń w postaci 
katastrof naturalnych lub awarii technicznych, 
zagrażających bezpieczeństwu życia lub mienia 
większej ilości osób albo mogących wywołać 
poważne zakłócenia w gospodarce narodowej, 
nie powinny być w niej w ogóle regulowane,  
z wyjątkiem spraw związanych z przebiegiem 
czynnej służby wojskowej w takich sytuacjach. 
Projektowana nowelizacja ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym wydaje się być 
optymalną okazją uporządkowania stanu 
prawnego aktualnie obowiązującego w zakresie 
ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych,  
w tym wymagających wprowadzenia 
odpowiedniego stanu nadzwyczajnego. 

5) Konieczna jest gruntowna nowelizacja 
przepisów działu IV 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.). Zamieszczone 
w tej ustawie przepisy dotyczące obrony 
cywilnej jako jeden z celów obrony cywilnej 
wymieniają współdziałanie w zwalczaniu klęsk 
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz 
usuwaniu ich skutków, a na równi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 
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z odbywaniem służby (?) w obronie cywilnej 
traktują udział w zwalczaniu klęsk 
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz 
usuwaniu ich skutków. Regulacje takie wydaje 
się, że powinny być uchylone, a całokształt 
spraw związanych z funkcjonowaniem formacji 
ochronnych w zakresie ochrony ludności  
w sytuacjach kryzysowych, być może także  
w czasie obowiązywania stanu 
nadzwyczajnego, powinny być przeniesione do 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

29. Biuro 
Bezpieczeństwa 

Narodowego 

1) W Założeniach nie definiuje się takich pojęć, 
jak: ochrona ludności i podmioty ochrony 
ludności. Z uwagi na ich kluczowe znaczenie 
dla jasnego rozumienia (a w przyszłości 
interpretacji) projektowanych rozwiązań, 
terminy te powinny być wyjaśnione 
(określone). 

2) W Założeniach nie porusza się kwestii środków 
służących realizacji zadań określonych  
w programach ochrony ludności. (…) Nie 
wyjaśnia się na czym owo inicjowanie  
i organizowanie działań i współpracy 
podmiotów ochrony ludności ma polegać,  
i jakie uprawnienia w tym zakresie przysługują 
organom samorządu terytorialnego. 

3) W Założeniach należałoby zaproponować 
środki (instrumenty), przy pomocy których 
władze samorządowe będą mogły zapewniać 
bezpieczeństwo swoim mieszkańcom 
współdziałając w sytuacji kryzysu na styku  
z administracją rządową. W tym kontekście 

Do uwzględnienia 
 
 
 
 
 
 
Do uwzględnienia 
 
 
 
 
 
 
 
Zadania organów samorządu terytorialnego zostały określone  
w ustawach kompetencyjnych. Niektóre kwestie można w miarę 
możliwości doprecyzować. 
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nasuwają się pytania:                                             
- czy władze samorządowe będą mogły 
wydawać wiążące polecenia służbom 
rządowym zajmującym się bezpośrednio 
ochroną ludności (Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej)?                                                               
- czy ogólna kompetencja „kierowania 
monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem  
i usuwaniem skutków zagrożeń”, o której mowa 
w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, będzie  
w tym względzie wystarczającą podstawą? (…) 
W katalogu środków, jakimi starosta może 
oddziaływać na zespolone ze starostwem służby 
(w szczególności służby „rządowe”), nie ma 
wiążących wytycznych i poleceń. 

4) Proponuje się zintensyfikowanie działań 
jednostek samorządu terytorialnego na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa ludności poprzez 
nałożenie na nie obowiązku zawierania 
porozumień, przy czym już sama formuła 
zawarta w propozycji zawiera sprzeczność. Jeśli 
jednostki samorządu mają ze sobą współdziałać 
na rzecz bezpieczeństwa ludności, i to 
współdziałanie ma mieć postać obowiązku, to 
jego treść powinna zostać uregulowana  
w ustawie. 

5) Marszałek województwa nie jest 
przewodniczącym województwa, jak wynika to 
z treści założeń, jest on bowiem 
przewodniczącym zarządu województwa, czyli 
organu wykonawczego województwa, jako 
jednostki samorządu terytorialnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do uwzględnienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do uwzględnienia 
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6) W Założeniach do projektu proponuje się 
przyznanie wójtowi (burmistrzowi, 
prezydentowi miasta), staroście i wojewodzie 
uprawnień do nakładania obowiązku świadczeń 
osobistych. Katalog tych obowiązków jest przy 
tym analogiczny do katalogu zawartego  
w ustawie o stanie klęski żywiołowej. 
Zasadnicza różnica polegać ma zaś na tym, że  
z tego rodzaju uprawnień wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), starosta i wojewoda mogliby 
korzystać mimo nie wprowadzenia stanu klęski 
żywiołowej (stanu nadzwyczajnego). Jedyną 
przesłanką, o której mówi się w założeniach, 
byłoby zaistnienie sytuacji zagrożenia, przy 
czym sam organ decydowałyby o tym, czy dane 
zdarzenie jest w istocie taką sytuacją. 
Korzystanie z tego rodzaju prawnych 
możliwości ograniczania praw i wolności 
jednostki w stanie klęski żywiołowej, 
poprzedzone jest całą procedurą wprowadzenia 
stanu nadzwyczajnego. Tymczasem w projekcie 
założeń przewiduje się możliwość podjęcia 
decyzji przez jednoosobowy organ, który sam 
mógłby kwalifikować dane zdarzenie jako 
sytuację zagrożenia. 

7) Wątpliwości budzi propozycja w zakresie 
„funkcjonowania obrony cywilnej”. Nie 
zawiera ona bowiem koncepcji w zakresie 
struktury, podstawowych zadań, sposobu jej 
przygotowania, jak też roli i miejsca 
administracji rządowej i samorządowej  
w procesie jej tworzenia, organizowania, 

Do uwzględnienia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do uwzględnienia po dyskusji na konferencji. 
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przygotowania i funkcjonowania w sytuacjach 
szczególnych. W tym kontekście 
nieuzasadnionym wydaje się ograniczanie jej 
roli wyłącznie do przypadków ogłoszenia 
mobilizacji, wprowadzenia stanu wojennego  
i czasu wojny. Jednocześnie trudno 
wywnioskować, na czym miałoby polegać 
przekształcanie podmiotów ochrony ludności  
w organizacje obrony cywilnej, gdyż nie 
przedstawiono żadnych propozycji co do 
procedur tego przekształcania oraz właściwości 
organów w tych sprawach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


