
Ochrona ludności 

Ochrona ludności obejmuje zarówno działania administracji publicznej , jak i działania 

indywidualne zmierzające do zabezpieczenia życia i zdrowia osób oraz ich mienia. Ponadto celem 

ochrony ludności są również: 

1. utrzymanie sprzyjających warunków środowiskowych , 

2. pomoc socjalna i psychologiczna osobom poszkodowanym, 

3. ochrona prawna poszkodowanych, 

4. edukacja. 

Dzięki edukacji człowiek ma szansę pozyskać wiedzę i nabyć umiejętności, które mogą okazać się  

przydatne w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, a także przed tymi 

wydarzeniami i bezpośrednio po nich. 

Podstawowymi instytucjami zajmującymi się ochroną ludności są organy administracji publicznej. 

Należą do nich zarówno organy administracji rządowej (m.in. Rada Ministrów, Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju oraz wojewodowie), jak i samorządowej 

(marszałkowie województw, starostowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz wójtowie). Ich 

zadania są związane z czterema fazami zarządzania kryzysowego – zapobieganiem, przygotowaniem, 

reagowaniem oraz odbudową. 

 

W pierwszej kolejności zadania z zakresu ochrony ludności wykonują w Polsce: 

1. państwowe służby ratownicze, np. Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo 

Medyczne; 

2. organizacje ratownicze i humanitarne o charakterze społecznym, m.in. Górskie ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż; 

3. służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, np. policja, straż gminna. 

Choć ochrona ludności jest zasadniczym zadaniem instytucji publicznych, to jednak niektóre 

działania z nią związane mają również charakter indywidualny, czyli dotyczą każdego z nas. Należą do 

nich np.: 

• poznanie i przyswojenia zasad ewakuacji, np. podczas praktycznych ćwiczeń z organizacji i 

warunków ewakuacji z budynków użyteczności publicznej, m.in. szkół, centrów handlowych; 

• poznanie sygnałów alarmowych i ostrzegawczych oraz zasad zachowania w razie ogłoszenia 

alarmu; 

• posiadanie indywidualnych środków ochrony przed skażeniami; 

• poznanie zasad zabezpieczenia własnego mienia; 

• nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, np. dzięki nauce w szkole albo podczas 

kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy; 

• przeciwdziałanie zagrożeniom, które może przejawiać się np. sprzątaniem po sobie w lesie, w 

celu nie dopuszczenia do pożaru. 

Ochrona ludności polega również na podejmowaniu działań prawnych. Należy do nich np. 

ratyfikowanie (zatwierdzanie) umów międzynarodowych, które konstytuują istotne zasady i bronią 

żywotnych interesów obywateli. 
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