
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r. 

Poz. 175 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) 

z dnia 19 stycznia 2017 r. 

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw nauki i ministra właściwego do spraw szkol-

nictwa wyższego, zwanym dalej „urzędem”, tworzy się formację obrony cywilnej, zwaną dalej „formacją”. 

§ 2. Formacja jest przeznaczona do współdziałania ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi przy: 

1) organizowaniu i przeprowadzaniu ewakuacji osób i mienia znajdujących się w urzędzie oraz udzielaniu pierwszej 

pomocy poszkodowanym w czasie wojny i klęsk żywiołowych oraz w przypadku wystąpienia zagrożeń środowiska; 

2) usuwaniu skutków klęsk i zagrożeń, o których mowa w pkt 1. 

§ 3. 1. W skład formacji wchodzą: 

1) komendant; 

2) drużyna ratownictwa ogólnego – złożona co najmniej z 6 członków; 

3) drużyna przeciwpożarowa – złożona co najmniej z 6 członków. 

2. Komendanta oraz członków drużyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powołuje dyrektor generalny urzędu spo-

śród pracowników urzędu. 

3. Komendant wyznacza swojego zastępcę spośród członków drużyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 

4. Komendant dowodzi drużynami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i odpowiada za: 

1) szkolenie ich członków; 

2) przygotowanie ich członków do podejmowania działań na terenie urzędu; 

3) wyposażenie formacji. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin 

                                                           
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 

ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Na-

uki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896). 




