
OBRONA CYWILNA  
 

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY 

Na skutek tragicznych doświadczeń spowodowanych przez dwie wojny światowe, a 

w szczególności masowymi stratami wśród ludności cywilnej w 1949 roku na mocy 

Konwencji Genewskich, (Polska ratyfikowała w 1954 r.) uchwalono szereg praw,  

m. in. o ochronie osób cywilnych i chorych w armiach czynnych i o ochronie osób 

cywilnych podczas wojny. Warto dodać, że w Polsce działały już przed II Wojną 

Światową takie organizacje jak Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej i Liga Obrony 

Powietrznej Państwa, a w 1934 roku ustawa o obronie przeciwlotniczej i 

przeciwgazowej zainicjowała proces kształtowania się sfery obronności kraju, 

podobnej współczesnej obrony cywilnej. Egzaminem nowych struktur był wrzesień 

A.D. 1939. Słynne "UWAGA! Uwaga! Przeszedł! Koma trzy!", wycie syren, lecące 

bomby i łuny pożarów płonącej Warszawy można dzisiaj obejrzeć choćby w sieci. 

We wrześniu ’39 w stolicy wybuchało około 150 pożarów dziennie…Można 

powiedzieć, że na miarę państwa istniejącego ledwie 20 lat, te doraźne struktury 

zdały egzamin. Lata powojenne to okres zmian nazewnictwa i zakresu działań. 

Pojawiła się Terenowa Obrona Przeciwlotnicza (TOPL), rozwijano budownictwo 

schronowe i rozbudowywano systemu edukacji obronnej społeczeństwa. W 1964 r. 

TOPL przeszła „pod MON” i zmieniła nazwę na Powszechna Samoobrona. Do zadań 

jej należało: szkolenie obronne społeczeństwa, alarmowanie o napadzie 

powietrznym, koordynowanie działań organizacji społecznych w zakresie 

samoobrony. Z resztą zapytajcie rodziców…W 1973 roku podjęto uchwałę o 

powołaniu obrony cywilnej, wykorzystującej doświadczenia i dorobek OPL, TOPL i 

PS. Warto dodać, że na świecie od 1931 r. działała organizacja pozarządowa „Strefy 

Genewskie”. W 1958 r. zmieniła nazwę na Międzynarodowa Organizacja Obrony 

Cywilnej i nawiązała ścisłą współpracę z narodowymi organizacjami obrony 

cywilnej. Polska nie jest członkiem MOOC, ale aktywnie uczestniczy w jej pracach. 

 

OC O CHODZI Z TĄ OBRONĄ? 

Obrona Cywilna to system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i 

urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy 

poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk 

żywiołowych i katastrof. Często mylona z Zarządzaniem Kryzysowym. W 

rozumieniu Konwencji "obrona cywilna" oznacza wypełnianie zadań 

humanitarnych w postaci: służby ostrzegawczej, ewakuacji, przygotowania i 

organizowania schronów, ratownictwa, służby medycznej, pierwszej pomocy oraz 

opieki religijnej, walki z pożarami, wykrywania i oznaczania stref niebezpiecznych, 

odkażania i innych działań ochronnych, zabezpieczeniu doraźnych pomieszczeń i 

zaopatrzenia, pomocy dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach 

dotkniętych klęskami, doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb 

publicznych, grzebanie zmarłych, pomocy w ratowaniu dóbr niezbędnych dla 

przetrwania.  

Jak widać, Obrona Cywilna ma bardzo szeroki zakres działania.  

 

STRUKTURA 

Szefem Obrony Cywilnej Kraju jest Komendant Główny Straży Pożarnej. 

Jednostkami organizacyjnymi są Formacje Obrony Cywilnej (FOC), składające się z 

oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub 

specjalnych oraz innych jednostek tych formacji. Formacje obrony cywilnej tworzą, 

w drodze rozporządzenia ministrowie lub zarządzenia wojewodowie, starostowie, 

wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). W praktyce może oznaczać to 

powołanie Formacji dowolnego ministerstwa albo też prezydenta miasta itp. W 

skład FOC mogą wchodzić różne podmioty, w zależności od potrzeb lub od tego, 

czym się dysponuje. Formacje OC mogą tworzyć także pracodawcy. W czasie 

pokoju Obrona Cywilna prowadzi działalność planistyczną, organizacyjną i 

szkoleniową, uczestniczy w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych oraz 

przygotowuje ludność do uczestnictwa w powszechnej samoobronie. Służbę w FOC 

można pełnić na podstawie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego. 

Umundurowanie składa się z odzieży koloru czarnego, a znakiem 

OC jest granatowy trójkąt na pomarańczowym tle (noszony 

często na kamizelkach odblaskowych oraz w postaci opasek lub 

naszywek). 

 

POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI 

Nie mam tu na myśli powszechnego stosowania sztuk walki lub przynależności do 

jednej z partii politycznych. To część obrony cywilnej, której zadaniem jest 

przygotowanie ludności cywilnej do samoobrony przed środkami masowego 

rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela. Przygotowanie to polega głównie na 

odbyciu ćwiczeń praktycznych lub szkoleń podstawowych. Ćwiczenia te mogą 

polegać na przygotowaniu ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia 

osobistego i indywidualnego, zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i 

środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem, utrzymywania i 

konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu i środków ochrony, 

utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych, (czy ma ktoś pod 

domem schron?) lub wykonywaniu innych przedsięwzięć mających na celu ochronę 

własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym. 



 

 

SYSTEM OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA OBRONY CYWILNEJ 

Czy słyszeliście czasami wycie syren w swojej okolicy? Najprawdopodobniej był to 

test systemu alarmowego (miasta, gminy). Wyjątek stanowi tu data 1 sierpnia, 

godzina 17…sprawdźcie, dlaczego…System alarmowy ma za zadanie ostrzegać 

ludność przed zagrożeniami: 3 minutowy, modulowany dźwięk syreny oznacza 

alarm, niebezpieczeństwo. Co należy zrobić? Po pierwsze nie panikować i 

zweryfikować sygnał pod kątem prawdziwości, włączając lokalne radio lub 

telewizję. Internet zostawcie na koniec. Komunikat może być również 

przekazywany przez radiowęzły. Treść komunikatu: „UWAGA, UWAGA, UWAGA, 

OGŁASZAM ALARM DLA…wysłuchajcie dokładnie komunikatu, czego dotyczy, czy 

są to ćwiczenia, może okazać się, że zamknięto ulice i nie dojedziecie do 

domu…Jeśli ogłoszono ewakuację, przygotujcie dom na dłuższą nieobecność, 

wyłączając odbiorniki energii, ogień w kominku. Powiadomcie sąsiadów, pomóżcie 

słabszym i mniej zaradnym (ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO). Parkując pojazd 

nie tarasujcie drogi. Znajcie swoje otoczenie, wiedzcie, gdzie znajdują się budowle 

ochronne: schrony (pomieszczenia z reguły podziemne o wzmocnionej konstrukcji 

dające szansę na przeżycie ataku bronią ABC) oraz ukrycia (wzmocnione 

pomieszczenia podziemne „na przeczekanie ataku bronią konwencjonalną” dające 

schronienie np. przed walącymi się budynkami, odłamkami). Odwołanie alarmu 

odbywa się również z wykorzystaniem syren, ale tym razem sygnał jest ciągły (trwa 

również 3 minuty), oraz przez wykorzystanie tych samych środków jak przy jego 

ogłoszeniu. Komunikat: UWAGA, UWAGA, UWAGA, ODWOŁUJĘ ALARM DLA… 

Szczegółowe informacje na powyższe tematy znajdziecie w „INFORMATORACH O 

POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI” opracowywanych przez urzędy miast 

gmin. 

 

EWAKUACJA 

Polega na przemieszczeniu z rejonów niebezpiecznych w bardziej bezpieczne. Ma 

na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt, ratowanie mienia, w tym zabytków 

ruchomych oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego 

rodzaju zagrożeń. Może odbywać się transportem samochodowym, lotniczym itp. 

lub pieszo. Wyróżnia się 3 stopnie ewakuacji: 

I STOPNIA - prowadzona jest po wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia o 

charakterze nagłym, np. pożaru lub innego zdarzenia miejscowego w celu 

ratowania życia i zdrowia osób, zwierząt oraz mienia, w tym zabytków i ważnej 

dokumentacji. 

II STOPNIA - prowadzona jest w związku z groźbą wystąpienia lub wystąpieniem 

zagrożeń wielkoobszarowych, innych niż zagrożenia militarne (np. powodzie, 

niewybuchy z okresu wojny, pożary obszarów leśnych itp.). Ponieważ ewakuacja II 

stopnia dotyczy obszarów o zagrożeniu potencjalnym, do jej prowadzenia mogą 

być wykorzystane siły i środki niedysponujące specjalistycznym sprzętem oraz 

wyszkoleniem. 

III STOPNIA - prowadzona w związku z zagrożeniami związanymi z zewnętrznym 

zagrożeniem bezpieczeństwa państwa oraz wojną. W ramach ewakuacji III stopnia 

wyróżnia się: organizację ewakuacji z rejonów działania Sił Zbrojnych, ewakuację 

ludności, która wyrazi chęć opuszczenia obszarów zagrożonych prowadzeniem 

działań militarnych, a także samoewakuację ludności.  

Ewakuacja I stopnia wykonywana jest z reguły na podstawie instrukcji 

przeciwpożarowych (np. plan ewakuacji budynku), natomiast ewakuacja II i III 

stopnia - zgodnie z opracowanymi przez urzędy miast i gmin planami 

(instrukcjami).  

Samoewakuacja polega na tym samym co ewakuacja, ale jest prowadzona przede 

wszystkim w oparciu o własne możliwości (transportowe, zakwaterowanie, itd.) 

 

Temat Obrony Cywilnej jest bardzo obszerny i skomplikowany, dotyka bowiem 

prawie każdego aspektu naszego życia. Mam nadzieję, że to krótkie opracowanie 

chociaż trochę przybliżyło Wam to zagadnienie. W celu poszerzenia wiedzy z tego 

zakresu odsyłam Was do przeanalizowania aktów prawnych, a w szczególności do 

dokumentacji opracowanych w urzędach właściwych dla Waszego miejsca 

zamieszkania. Na pewno będziecie zaskoczeni… 
 

 

 

 

 

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

z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 

województw, powiatów i gmin. Rozporządzenie RM z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności, 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie 

cywilnej Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju,  

Opracował: ppor. Jarosław Kubiak 


