
Ważnym aktem prawnym w zakresie bezpieczeństwa obywateli jest Ustawa  

z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209,                    

z późn. zm.). 

Ustawa określa organy, ich zadania, zasady działania i finansowania w zakresie 

zarządzania kryzysowego.  

Zgodnie z art. 5a, ust. 6 ustawy o zarządzaniu kryzysowym  Rada Ministrów 

biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 

narodowego ma obowiązek w drodze rozporządzenia określić sposób, tryb i terminy 

opracowania „Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego”. Wykonując 

ustawowe powinności RM określiła to w rozporządzeniu  z dnia 30 kwietnia 2010 r., 

gdzie Raport zawiera następujące elementy: wskazuje najważniejsze zagrożenia przez 

stworzenie mapy ryzyka, określa cele strategiczne, określa priorytety w reagowaniu na 

określone zagrożenia, wskazuje siły i środki niezbędne do osiągnięcia celów 

strategicznych, programowanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przez 

uwzględnianie regionalnych i lokalnych inicjatyw oraz wnioski zawierające 

hierarchicznie uporządkowaną listę przedsięwzięć niezbędnych do osiągnięcia celów 

strategicznych.  

 

Najważniejsze obowiązujące akty prawne w zarządzaniu kryzysowym to: 

 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 209, z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2017 r. 

poz. 2234). 

3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1928).  

4. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych ( Dz. U. z 

2016 r. poz. 904, z późn. zm.).  



5. Ustawa 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. z 2002 r. nr 233, poz. 1955). 

6. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP              

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, z poźn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o województwie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234).  

8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868). 

9.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 

poz. 95).  

10.  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1160).  

11.  Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 

579).  

12.  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z 

poźn. zm.). 

13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 

r. poz. 736, z poźn. zm.).  

14.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067).  

15.  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195).  

16.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 

gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 nr 219 poz. 2218).  

17. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej 2022 (Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.). 

18.  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2013 r.  

 

 

 


