
ZKO.K8-F1 
INNE AKTY PRAWNE 

 

1. Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., 
dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) 
oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych 
(Protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. 
Nr 41, poz.175 z późn. zm.),  

2. Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie ratyfikacji przez 
Rzeczpospolitą Polską Protokołów dodatkowych do Konwencji genewskich 
z 12 sierpnia 1949 r.: dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych 
konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczącego ochrony ofiar 
niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzonych 
w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 176),  

3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: 
Dz. U z 2013 r. poz. 1166), 

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446),  

5. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych 
wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw 
człowieka (Dz. U. Nr 233, poz. 1955), 

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości 
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1815), 

7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1191), 

8. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 333), 

9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 145), 

10. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 264),  

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), 

12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594), 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie 
systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz 
właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96), 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 
warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 
leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych 
sprawach (Dz. U. poz. 741),  

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 139, poz. 
1131), 

16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 roku 
w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji 
publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 724), 



17. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do 
służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta 
uzupełnień (Dz. U. Nr 83, poz. 576),  

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie 
umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 84, 
poz. 722), 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk 
uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej (Dz. U. 
Nr 60, poz. 519), 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad 
zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób 
powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk 
żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska (Dz. U. Nr 60, poz. 518), 

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

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 
organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń 
wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób, których działalność 
zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania 
w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 2219),  

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

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne 
państwa w czasie stanu wojennego (Dz. U. Nr 200, poz. 2055 z późn. zm.), 

25. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie 
organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2153),Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i 
bezpieczeństwa państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1087), 

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081),  

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

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

29. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. 
Nr 41, poz. 347), 

30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 
2002 r. w sprawie wzoru odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego 
ratownika obrony cywilnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1017), 



31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie 
właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie 
i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu 
oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce 
organizacyjnej obrony cywilnej (Dz. U. Nr 144, poz. 1619), 

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 
grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy 
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami 
ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) 
(Dz. U. Nr 161, poz. 1108), 

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

34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie 
przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub równoważnika 
pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywającym służbę 
w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 74, poz. 348), 

35. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 13 z dnia 28 stycznia 
2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Zestawu zasadniczych 
umówionych znaków operacyjnych właściwych dla komórek organizacyjnych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostek 
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji” (Dz. Urz. Ministra SWiA nr 5), 

36. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie 
zasad organizacji i sposobu szkoleń z zakresu obrony cywilnej, 

37. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie 
normatywów, w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej 
w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania 
zadań obrony cywilnej, z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych 
i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej, 

38. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 w sprawie 
organizowania ćwiczeń obrony cywilnej, 

39. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 29 czerwca 2012 r. w zakresie 
kwalifikacji i działalności instruktorów obrony cywilnej, 

40. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie 
zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, 

41. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. 
w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego 
zagrożenia, 

42. Zarządzenie Nr 524 Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej 
Województwa z dnia 21 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu 
wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego, 

43. Zarządzenie Nr 1057 Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej 
Województwa z dnia 14 października 2015 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie 
województwa mazowieckiego, 

44. Zarządzenie Nr 351 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2012 r. 
w sprawie zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz zasad prowadzenia 
gospodarki magazynowej majątku Obrony Cywilnej w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim w Warszawie, 



45. Zarządzenie Nr 32/13 Starosty Ciechanowskiego - Szefa Obrony Cywilnej 
z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia i działania systemu 
wykrywania i alarmowania na terenie powiatu ciechanowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


