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Historia Obrony Cywilnej 
 

Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej powstała z inicjatywy francuskiego 

lekarza Georgesa’a Saint-Paula. Zaproponował on, aby wszystkie kraje ustaliły  
na swych terytoriach strefy bezpieczeństwa, w których mogłaby się chronić ludność 

cywilna, w czasie wybuchu ewentualnego konfliktu zbrojnego.  
Początki nowoczesnej obrony ludności cywilnej datuje się na koniec I wojny 
światowej, czyli 1918 rok. 

 
W Polsce, w 1921r. ukształtował się Społeczny Komitet Obrony Przeciwgazowej, 

który stanowił pierwsze w kraju zrzeszenie osób wojskowych i cywilnych, stawiające 
sobie za cel przygotowanie ludności cywilnej do ochrony przed skutkami 
ewentualnego konfliktu zbrojnego.  

 
Od czerwca 1923r., funkcjonowała w Polsce Liga Obrony Powietrznej Państwa  

- organizacja mająca na celu krzewienie idei rozwoju polskiego lotnictwa i obrony 
przeciwlotniczej ludności. 
 
W końcu 1924r.  Społeczny Komitet Obrony Przeciwgazowej przekształcił się  
w Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej (TOP).  

 
W 1951r., Sejm uchwalił ustawę   o powołaniu Terenowej Obrony Przeciwlotniczej 
(TOPL) na czele z Komendą Główną OPL, podporządkowaną Urzędowi Rady 

Ministrów. 
W początkowym okresie wszystkie przedsięwzięcia TOPL zostały podporządkowane 

ochronie ludności i ważnych obiektów, przed skutkami bombardowań lotniczych 
i napadu gazowego, a w latach następnych - także przed działaniem broni jądrowej, 
która stanowiła nowy i niezwykle niebezpieczny wynalazek. 

 
W 1956r. Komendę Główną TOPL podporządkowano ministrowi spraw 

wewnętrznych. 
 
W 1964 r. - powołano Obronę Terytorialną Kraju -, którą podporządkowano 

Ministrowi Obrony Narodowej.  
 
TOPL zmieniła nazwę na Powszechną Samoobronę, a KG TOPL na Inspektorat 
Powszechnej Samoobrony.  

 
Rada Ministrów 18 maja 1973r. podjęła uchwałę o powołaniu w Polsce obrony 

cywilnej, której głównym celem pozostała nadal ochrona ludności przed 

niebezpieczeństwami działań zbrojnych oraz zapewnienie jej niezbędnych warunków  
do przetrwania. 
 

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 skutków klęsk 
żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska (red.). 
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Dotychczasowy kształt obrony cywilnej określa: 

 

 ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony  

      Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1167) oraz wydane na jej  
      podstawie dokumenty wykonawcze, w szczególności; 

 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r. w sprawie obrony  

      cywilnej; 
 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993r. w sprawie 

      szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony  
      cywilnej województw i gmin oraz zasad i trybu koordynowania przez nich 

      przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej; 
 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie  
    powszechnej  samoobrony ludności. 
 

Dokumenty te uwzględniają w znacznej mierze postanowienia międzynarodowego 
prawa wojennego dotyczącego obrony cywilnej, w tym zwłaszcza Protokoły 

Dodatkowe I i II do Konwencji Genewskiej z dnia 12 sierpnia 1949r. ratyfikowane 
przez Polskę 19 września 1991r.  

 

Tworzeniu nowoczesnego systemu obrony cywilnej sprzyja fakt usytuowania jej  
od 1997r. w resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji, co niewątpliwie ułatwia 

kontakty z całą administracją publiczną (rządową, samorządową) oraz 
współdziałanie  z pozostałymi uczestnikami systemu ochrony ludności. 
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