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Istnieją późniejsze wersje tekstu 

USTAWA 

z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

(tekst jednolity) 

DZIAŁ IV  

OBRONA CYWILNA 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

Art. 137. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń 
użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie 
wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz 
usuwaniu ich skutków. 

Art. 138. 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do 
wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. 

2. Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do 
wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji. 

3. Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a 
wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze 
zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, 
ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. 

4. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy. 

Art. 139. 1. Obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej polega na: 
1) odbywaniu: 

a) służby w obronie cywilnej, 
b) edukacji dla bezpieczeństwa; 
c) szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności; 

2) wykonywaniu innych zadań przewidzianych w ustawie. 
2. Służbę w obronie cywilnej odbywa się w formacjach obrony cywilnej. 
3. Służba w obronie cywilnej może być odbywana również w jednostkach organizacyjnych 

niebędących formacjami obrony cywilnej, określonych przez Radę Ministrów. 
4. Osoby podlegające obowiązkowi służby w obronie cywilnej mogą być zobowiązane w 

ramach tej służby do wykonywania prac niezbędnych dla potrzeb obrony cywilnej oraz do 
udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. 

4a. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady zwalniania przez 
pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w 
związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska, biorąc pod uwagę 
zasady zrekompensowania utraconego wynagrodzenia i uwzględniając w szczególności profil 
działania zakładu. 

5. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, stanowiska w urzędach organów 



administracji rządowej i innych organów państwowych, instytucjach państwowych, urzędach 
organów samorządu terytorialnego oraz u przedsiębiorców i w innych jednostkach 
organizacyjnych, uznawane za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej, 
uwzględniając w szczególności stanowiska związane z ochroną ludności i zwalczaniem klęsk 
żywiołowych. 

Art. 140. (uchylony) 

Rozdział 2  

Służba w obronie cywilnej 

Art. 141. 1. Obowiązek służby w obronie cywilnej polega na: 
1) odbywaniu w czasie pokoju: 

a) zasadniczej służby lub szkolenia, 
b) ćwiczeń; 

2) pełnieniu w czasie wojny czynnej służby. 
2. Zasadniczą służbę lub szkolenie w obronie cywilnej w czasie pokoju odbywa się 

wyłącznie w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz 
przeszkolenia wojskowego. 

Art. 142. 1. Obowiązkowi służby w obronie cywilnej podlegają: 
1) osoby uznane za zdolne do służby wojskowej, przeznaczone zamiast zasadniczej służby 

wojskowej do odbycia: 
a) zasadniczej służby w oddziałach obrony cywilnej, jeżeli nie korzystają z odroczenia 

zasadniczej służby wojskowej, 
b) szkolenia w oddziałach obrony cywilnej; 

2) przeznaczeni do tej służby: 
a) żołnierze rezerwy nieprzewidziani do służby wojskowej albo do służby w jednostkach 

zmilitaryzowanych, 
b) mężczyźni niepodlegający obowiązkowi służby wojskowej, do końca roku 

kalendarzowego, w którym kończą sześćdziesiąt lat życia, 
c) kobiety począwszy od 1 stycznia roku, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca 

roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia. 
2. (uchylony) 
3. Obowiązkowi służby w obronie cywilnej nie podlegają: 

1) osoby uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym na 
podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za 
całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do 
pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych lub zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 
albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

2) kobiety w ciąży i w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu; 
3) osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu; 
4) sprawujące opiekę nad: 

a) dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, 
b) osobami obłożnie chorymi, 
c) osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym 

na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
d) osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej 

egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 



e) osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych,  

jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym 
osobom. 

Art. 143. 1. Do zasadniczej służby w obronie cywilnej przeznacza i powołuje wojskowy 
komendant uzupełnień 

2. Osoby, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, przeznacza do służby w obronie cywilnej 
komendant formacji obrony cywilnej lub kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w 
art. 139 ust. 3, a na stanowisko komendanta formacji - pracodawca albo wójt lub burmistrz 
(prezydent miasta), po zasięgnięciu, w uzasadnionych przypadkach, opinii lekarza. 

3. Powołanie do zasadniczej służby w obronie cywilnej następuje za pomocą karty 
powołania do tej służby. 

4. Przeznaczenie do służby w obronie cywilnej osób, o których mowa w ust. 2, następuje w 
drodze nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w określonej: 
1) formacji obrony cywilnej lub 
2) jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 139 ust. 3. 

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, kategorie żołnierzy 
rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego 
komendanta uzupełnień, z uwzględnieniem celu powołania do służby w obronie cywilnej oraz 
zadań, jakie mają tam wykonywać. 

Art. 144. 1. Osoby powołane do zasadniczej służby w obronie cywilnej są obowiązane 
zgłosić się do tej służby w terminie i miejscu określonych w karcie powołania.. 

2. Dniem powołania do zasadniczej służby w obronie cywilnej jest określony w karcie 
powołania dzień stawienia się do tej służby. 

3. Osoby wymienione w art. 142 ust. 1 pkt 2 są obowiązane zgłaszać się do służby w 
terminie i miejscu określonych w karcie przydziału do służby w formacji obrony cywilnej albo w 
wezwaniu komendanta oddziału lub kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 
139 ust. 3; przepis art. 61 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 145. 1. Zasadniczą służbę w obronie cywilnej odbywa się w jednym, nieprzerwanym 
okresie przez dziewięć miesięcy. 

2. (uchylony) 
3. Osoby powołane do zasadniczej służby w obronie cywilnej z dniem stawienia się do tej 

służby otrzymują bez szczególnego nadania tytuł ratownika. Nadanie tytułu starszego 
ratownika następuje w drodze mianowania. 

4. Ratownicy odbywają zasadniczą służbę w obronie cywilnej w formie skoszarowanej lub 
nieskoszarowanej w oddziałach obrony cywilnej i przechodzą szkolenie praktyczne w zakresie 
przygotowania obrony cywilnej. Formę odbywania służby określa organ, który tworzy oddział 
obrony cywilnej w ramach formacji obrony cywilnej. 

5. W zakresie zwalniania ratowników z zasadniczej służby w obronie cywilnej przed jej 
odbyciem stosuje się zasady określone w art. 87 ust. 2-6 oraz zasady i tryb określone w art. 88. 

Art. 146. 1. Szkolenie w obronie cywilnej polega na odbywaniu w jednostkach 
organizacyjnych obrony cywilnej w okresie trzech lat: 
1) zajęć szkoleniowych organizowanych w czasie wolnym od pracy; 
2) przeszkolenia na obozie szkoleniowym przez okres do trzydziestu dni. 

2. Łączny czas szkolenia w jednostkach organizacyjnych obrony cywilnej nie może 
przekraczać sześćdziesięciu dni w roku, w tym dwudziestu dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Do czasu szkolenia nie wlicza się udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń 
środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Zajęcia szkoleniowe w okresie zwalczania klęsk 



żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków mogą być prowadzone w czasie 
pracy. 

4. Szkoleniem w obronie cywilnej mogą być objęte również kobiety uznane za zdolne do 
służby wojskowej. Powołanie kobiet do odbywania tego szkolenia może nastąpić do końca roku 
kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia. 

Art. 147. 1. Szef Obrony Cywilnej Kraju może skrócić czas trwania zasadniczej służby lub 
szkolenia w obronie cywilnej. 

2. Osoby, które odbyły zasadniczą służbę lub szkolenie w obronie cywilnej, wojskowy 
komendant uzupełnień przenosi do rezerwy. 

Art. 148. 1. Ćwiczenia odbywa się w jednostkach organizacyjnych obrony cywilnej lub w 
jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 3, w czasie wolnym od pracy w 
wymiarze do piętnastu dni w roku, w tym nie więcej niż pięć dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Osoby przeznaczone do pełnienia funkcji instruktorskich i kierowniczych, niezależnie od 
ćwiczeń określonych w ust. 1, mogą być wzywane raz na trzy lata do odbycia ćwiczeń 
trwających w sposób ciągły do piętnastu dni. 

3. Łączny czas trwania ćwiczeń w obronie cywilnej przez cały okres podlegania 
obowiązkowi służby w obronie cywilnej nie może przekraczać okresów ustalonych w art. 103. 

4. Do czasu trwania ćwiczeń w obronie cywilnej nie wlicza się okresów udziału w 
zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. W okresie 
zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska lub usuwania ich skutków ćwiczenia mogą 
być prowadzone w czasie pracy. 

5. W przypadkach gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony Państwa, Rada 
Ministrów w drodze rozporządzenia może przedłużyć czas trwania ćwiczeń, o których mowa w 
ust. 1, o okres nieprzekraczający łącznie piętnastu dni oraz zarządzić przeprowadzenie tych 
ćwiczeń w czasie pracy. 

Art. 149. 1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby powołane i 
przeznaczone do służby w obronie cywilnej są obowiązane do pełnienia czynnej służby przez 
czas i w zakresie wynikającym z wykonywania zadań. 

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, jednostki organizacyjne 
obrony cywilnej, w których w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny czynna służba jest 
pełniona bezterminowo, biorąc pod uwagę jednostki, do których zadań należy wykrywanie 
zagrożeń, alarmowanie i prowadzenie akcji ratunkowych. 

3. Osoby pełniące czynną służbę w obronie cywilnej mogą być skoszarowane na 
zarządzenie organu tworzącego jednostkę organizacyjną obrony cywilnej. 

Art. 150. Osoby odbywające służbę w obronie cywilnej są zobowiązane do wykonywania 
poleceń przełożonych w sprawach związanych z pełnieniem tej służby i wykonywaniem zadań 
obrony cywilnej. 

Art. 151. Do ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 65. 

Art. 152. 1. Osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej za wzorową służbę oraz za 
osiągnięcia w wykonywaniu zadań obrony cywilnej mogą być udzielane następujące 
wyróżnienia: 
1) pochwała; 
2) pismo pochwalne; 
3) krótkoterminowy urlop; 
4) nagroda rzeczowa lub pieniężna; 
5) dyplom uznania; 



6) nadanie wyróżniającego tytułu i odznaki wzorowego ratownika; 
7) wpisanie nazwiska i zasług do kroniki oddziału jednostki organizacyjnej obrony cywilnej; 
8) wpisanie nazwiska i zasług do "Honorowej Księgi Obrony Cywilnej". 

2. Wyróżnień, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 6, udziela się wyłącznie ratownikom 
odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej. 

3. Wyróżnieniem jest także wcześniejsze skreślenie poprzednio wymierzonej kary 
dyscyplinarnej. 

4. Szef Obrony Cywilnej Kraju może wprowadzić również inne rodzaje wyróżnień. 

Art. 153. Osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej niezależnie od udzielanych 
wyróżnień mogą być nadawane ordery lub odznaczenia oraz odznaka "Za Zasługi dla Obrony 
Cywilnej" - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Art. 154. 1. Osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej za naruszenie obowiązków 
wynikających z tej służby mogą być wymierzane następujące kary dyscyplinarne: 
1) upomnienie; 
2) nagana; 
3) nagana z ostrzeżeniem; 
4) wykonywanie czynności porządkowych poza kolejnością; 
5) zakaz opuszczania miejsca zakwaterowania przez czas określony; 
6) pozbawienie wyróżniającego tytułu i odznaki wzorowego ratownika lub tytułu starszego 

ratownika; 
7) zmniejszenie lub pozbawienie urlopu. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, wymierza się wyłącznie ratownikom 
odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej. 

3. Nie można karać dyscyplinarnie po upływie sześciu miesięcy od popełnienia 
przewinienia. 

Art. 155. 1. Wymierzoną karę dyscyplinarną uchyla się w razie: 
1) ujawnienia nowych okoliczności, które wskazują, że brak było podstaw do ukarania; 
2) ukarania wbrew przepisom ustawy albo przepisom wydanym na jej podstawie. 

2. Uprawnionymi do uchylania kar dyscyplinarnych są przełożony, który karę wymierzył, i 
jego przełożeni. 

3. Szef Obrony Cywilnej Kraju może uchylić każdą karę dyscyplinarną wymierzoną osobie 
odbywającej służbę w obronie cywilnej. 

Art. 156. Do czasu trwania zasadniczej służby w obronie cywilnej nie zalicza się okresu, 
na który ratownik samowolnie opuścił jednostkę organizacyjną obrony cywilnej lub 
wyznaczone miejsce przebywania albo przez który samowolnie poza nimi pozostawał. 
Jednakże okres ten można zaliczyć do czasu trwania zasadniczej służby w obronie cywilnej, 
jeżeli w późniejszym okresie ratownik wyróżnił się wzorową służbą i kara dyscyplinarna za to 
przewinienie została skreślona w drodze wyróżnienia. 

Art. 157. Do osób odbywających służbę w obronie cywilnej stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 64. 

Art. 158. 1. Osoby odbywające służbę w obronie cywilnej są obowiązane do noszenia w 
czasie odbywania tej służby oznak i umundurowania, jeżeli zostały ustanowione dla tych osób. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór i kolor umundurowania osób 
odbywających służbę w obronie cywilnej, uwzględniając w szczególności rodzaje służby oraz 
składniki umundurowania. 

Art. 159. 1. Osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej mogą być przyznane, na 



zasadach określonych przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, zakwaterowanie i 
bezpłatne wyżywienie lub równoważniki pieniężne oraz zwrot kosztów przejazdu. 

2. Ratownikom w czasie odbywania zasadniczej służby: 
1) przysługuje umundurowanie lub równoważnik pieniężny i uposażenie w wysokości i na 

zasadach przewidzianych dla szeregowych odbywających zasadniczą służbę wojskową; 
2) udziela się urlopów w wymiarze i na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zasadniczej 

służby wojskowej. 
3. Ratownicy mogą otrzymywać również inne należności pieniężne określone przez Radę 

Ministrów w drodze rozporządzenia. 

Art. 160. 1. Do pracowników odbywających przeszkolenie na obozie szkoleniowym lub 
ćwiczenia w obronie cywilnej stosuje się odpowiednio zasady wynagradzania żołnierzy rezerwy 
odbywających ćwiczenia wojskowe. 

2. Osoby pełniące czynną służbę w razie mobilizacji i w czasie wojny otrzymują 
wynagrodzenie określone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia; do członków rodzin 
pozostających na utrzymaniu tych osób stosuje się odpowiednio przepis art. 135 ust. 2. 

Art. 161. 1. Osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej, które zachorowały lub 
doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z jej odbywaniem albo w bezpośredniej 
drodze do miejsca jej odbywania lub w drodze powrotnej, przysługuje prawo do bezpłatnego 
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, dla osób nieobjętych powszechnym 
ubezpieczeniem zdrowotnym są finansowane odpowiednio przez podmioty, o których mowa w 
art. 138 ust. 3 i 4 oraz w art. 139 ust. 3, w których osoby te pełnią służbę. 

3. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych świadczeń, o których 
mowa w ust. 1, w razie zachorowania lub doznania uszczerbku na zdrowiu są: przydział 
organizacyjno-mobilizacyjny do służby w obronie cywilnej oraz zaświadczenie komendanta 
oddziału lub kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 139 ust. 3, 
stwierdzające, że zachorowanie lub doznanie uszczerbku na zdrowiu miało miejsce podczas lub 
w związku z odbywaniem tej służby albo w bezpośredniej drodze do miejsca jej odbywania lub 
w drodze powrotnej, przedkładane podmiotom leczniczym. 

Art. 162. 1. Osobie odbywającej służbę w obronie cywilnej, która doznała uszczerbku na 
zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z odbywaniem tej służby, a w razie śmierci 
tej osoby - członkom rodziny, przysługują, z zastrzeżeniem ust. 4-6, świadczenia na zasadach 
i w trybie przewidzianych dla pracowników w przepisach o świadczeniach z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych. Postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku przeprowadza i odszkodowanie wypłaca pracodawca, organ administracji rządowej 
lub inny organ, któremu jednostka organizacyjna obrony cywilnej jest podporządkowana, albo 
jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 139 ust. 3. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wypadków w drodze do miejsca lub z miejsca 
pełnienia służby, z tym że prawo do świadczeń ustala i świadczenia wypłaca Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Od decyzji pracodawcy lub organu wymienionego w ust. 1 i 2 w sprawie odszkodowania 
przysługuje odwołanie na zasadach i w trybie przewidzianych dla pracowników w przepisach o 
świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

4. Ratownikowi odbywającemu zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony 
cywilnej, który doznał uszczerbku na zdrowiu w czasie odbywania tej służby, a w razie śmierci 
ratownika - członkom rodziny, przysługują świadczenia odszkodowawcze i rentowe oraz 
należności pośmiertne, na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach dla żołnierzy 
odbywających zasadniczą służbę wojskową. 



5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa: 
1) właściwość organów i tryb ustalania: 

a) okoliczności i przyczyn wypadku, któremu uległ ratownik, 
b) związku choroby ratownika ze szczególnymi właściwościami lub warunkami zasadniczej 

służby w obronie cywilnej; 
2) właściwość organów do orzekania o uszczerbku na zdrowiu ratownika oraz do 

przyznawania i wypłacania świadczeń odszkodowawczych oraz należności pośmiertnych, o 
których mowa w ust. 4. 
6. Od decyzji organu właściwego w sprawach świadczeń odszkodowawczych, o których 

mowa w ust. 4, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do okręgowego sądu pracy i 
ubezpieczeń społecznych w terminie określonym w przepisach o postępowaniu przed sądami 
pracy i ubezpieczeń społecznych. 

7. Okres odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej jest okresem składkowym w 
rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 163. Do odpowiedzialności materialnej ratowników za szkody wyrządzone w związku 
z wykonywaniem obowiązków wynikających z odbywania zasadniczej służby w obronie 
cywilnej stosuje się odpowiednio zasady określone dla żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, 
z tym że w razie odmowy dobrowolnego uiszczenia odszkodowania sprawę rozpoznaje sąd 
powszechny. 

Art. 164. 1. W zakresie uprawnień osób odbywających zasadniczą służbę w obronie 
cywilnej i członków ich rodzin stosuje się odpowiednio przepisy art. 118, art. 119 ust. 1 pkt 1 
i ust. 4, art. 120-122, 124-126, 128-132 i 136. 

2. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, przyznać osobom odbywającym służbę 
w obronie cywilnej oraz członkom ich rodzin inne uprawnienia oprócz przewidzianych w art. 
159-162, określając zasady i warunki korzystania z nich. 

Art. 165. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia: 
1) szczegółową organizację i sposób odbywania służby w obronie cywilnej, uwzględniając w 

szczególności zasady i tryb powoływania i przeznaczania do służby oraz zwalniania ze 
służby, wzory kart powołania do zasadniczej służby w obronie cywilnej oraz karty 
przydziału do formacji obrony cywilnej, zasady i tryb udzielania wyróżnień i wymierzania 
kar dyscyplinarnych oraz uprawnienia przełożonych w tym zakresie, zasady wykonywania 
i skreślania kar; 

2) wzór odznaki wzorowego ratownika, z uwzględnieniem także wzoru legitymacji do 
odznaki; 

3) wzory oznak oraz sposób noszenia tych oznak i umundurowania, uwzględniając w 
szczególności międzynarodowe i krajowe oznaki obrony cywilnej; 

4) normy umundurowania przysługującego osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej, 
uwzględniając potrzeby poszczególnych specjalistycznych formacji; 

5) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych wysokość 
równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie ratowników, z uwzględnieniem 
zasad jego wypłacania oraz organów właściwych w tym zakresie. 

Rozdział 3  

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Art. 166. 1. Uczniowie gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów 
ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, z wyjątkiem uczniów szkół dla 
dorosłych, podlegają obowiązkowi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. 

2. Edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowym przedmiotem nauczania w szkołach 



wymienionych w ust. 1, w wymiarze jednej godziny tygodniowo w cyklu kształcenia. 
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, z uwzględnieniem możliwości 
organizowania obozów specjalistycznych. 

Art. 166a. (uchylony) 

Art. 167. (uchylony) 

Rozdział 4  

Powszechna samoobrona ludności 

Art. 168. 1. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia, 
podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony. 

2. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie do 
samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela. 

3. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony przeprowadza się w formie 
zajęć podstawowych lub ćwiczeń praktycznych. 

4. Ćwiczenia praktyczne mogą polegać również na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych 
i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. 

Art. 169. 1. Obowiązkowi szkolenia nie podlegają: 
1) osoby, które ukończyły sześćdziesiąt lat życia; 
2) osoby uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym na 

podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za 
całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do 
pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych lub zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 
albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

3) kobiety w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu; 
4) osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu; 
5) osoby sprawujące opiekę nad: 

a) dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, 
b) osobami obłożnie chorymi, 
c) osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym 

na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
d) osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej 

egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

e) osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, 

jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym 
osobom; 

6) osoby pobierające naukę lub odbywające studia w szkołach wszystkich typów; 
7) osoby odbywające zasadniczą służbę lub szkolenie w obronie cywilnej oraz służbę 

zastępczą; 
8) żołnierze w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej. 



2. Od obowiązku odbywania szkolenia mogą być zwolnieni: 
1) żołnierze rezerwy posiadający karty mobilizacyjne do jednostek Sił Zbrojnych; 
2) osoby posiadające karty przydziału do jednostek zmilitaryzowanych; 
3) osoby posiadające karty przydziału do służby w obronie cywilnej. 

3. Zwolnienie od obowiązku szkolenia w formie ćwiczeń praktycznych polegających na 
udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków nie 
dotyczy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7. 

Art. 170. 1. Osobom wykonującym obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej 
samoobrony, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z 
wykonywaniem tego obowiązku albo w bezpośredniej drodze do miejsca jego wykonywania lub 
w drodze powrotnej, przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki 
zdrowotnej podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w 
zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, dla osób nieobjętych powszechnym 
ubezpieczeniem zdrowotnym są finansowane odpowiednio przez podmioty, o których mowa w 
art. 138 ust. 3 i 4 oraz art. 139 ust. 3, w których osoby te odbywają szkolenie. 

2a. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych świadczeń, o których 
mowa w ust. 1, w razie zachorowania lub doznania uszczerbku na zdrowiu są: decyzja w 
sprawie obowiązku udziału w szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony oraz 
zaświadczenie organizatora szkolenia potwierdzające udział w szkoleniu i stwierdzające, że do 
zachorowania lub powstania uszczerbku na zdrowiu doszło podczas lub w związku z 
wykonywaniem tego obowiązku albo w bezpośredniej drodze do miejsca jego wykonywania lub 
w drodze powrotnej, które należy przedłożyć podmiotom leczniczym. 

3. Osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku powstałego podczas 
lub w związku z wykonywaniem obowiązku szkolenia ludności w zakresie powszechnej 
samoobrony albo w bezpośredniej drodze do miejsca wykonywania tego obowiązku lub w 
drodze powrotnej, oraz członkom rodzin osób zmarłych wskutek takiego wypadku przysługują 
świadczenia na zasadach i w trybie przewidzianym dla pracowników w przepisach o 
świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z tym że prawo do 
świadczeń ustala i świadczenia wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 171. 1. Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia organizację, zasady i 
wymiar szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, zasady i tryb zwalniania od 
obowiązku szkolenia oraz właściwość organów w tych sprawach. 

2. Ćwiczenia praktyczne w zakresie powszechnej samoobrony zarządza Rada Ministrów, w 
drodze rozporządzenia, określając każdorazowo kategorie osób zobowiązane do udziału w tych 
ćwiczeniach, obszar, na którym będą one przeprowadzane, oraz ich zakres. 

Art. 172. 1. Osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą być zobowiązane do 
zaopatrzenia się w sprzęt ochrony indywidualnej oraz w inne artykuły i przedmioty niezbędne 
w razie zagrożenia. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może wprowadzić Rada Ministrów w drodze 
rozporządzenia, określając równocześnie zasady i warunki zaopatrzenia. 

Art. 173. 1. W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające obywatelstwo 
polskie mogą być zobowiązane do: 
1) przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego i 

indywidualnego; 
2) zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed 

zanieczyszczeniem lub skażeniem; 
3) utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu i środków ochrony; 



4) utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych; 
5) wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, zdrowia i 

mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym. 
2. Obowiązki określone w ust. 1 nakładają wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). 
3. Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia zasady i tryb postępowania w 

sprawach, o których mowa w ust. 2. 


