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§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem oglosze
nia z mocq: 

I) co do powialu grodkowskiego w '1.'0 jew6dztwie opol
skim - od cl.nia31 pazdzierni ka 1953 r., 

2) co do powiatu gryfinskiego w wojew6dztwie szcze
ciilskim - od dnja 5 listopada 1953 r.. 

3) co do powiatu strzelinskiego w woj~w6dztwie wro
dawskim - od dnia 7 Jistopada 1953 r., 

4} co do powiat6w siemiatyckiego w wojew6dztwie bia
lostockim oraz j~roslawskiego w wojew6dztwie rze
szowskim - od dnia 8 listopada 1953 r., 

5) co do m. Wrodawia oraz powiat6w: swiebodzinskie
gb i skwierzyilskiego w wojew6dztwie zielonogor
skim oraz nyskiego w wojew6dztwie opolskim - od 
dnia 12 listopada 1953 r., 

6) co do powiatu wieluilskiego w wojew6dztwie t6dzkim 
- od dnia 13 listopada 1953 r .. , 

7) co do powiat6w makowskiego w wojew6c!.ztwie war
szawskim oraz gdanskiego 'w wojew6dztwie gdan
skim - od dnia 14 listopada 1953 r, 

.8) co do powiatow: wrodawskiego, legmckiego, Jawor
skiego i swidnickiego w wojewodztwie wrodawskim 
oraz dGbickiego w wojewodztwie rzeszowskim -
od dnia 17 lisLopada 1953 r., 

9} co do powiat6w ·wloszczowskiego w wojewodztwie 
kieleckim oraz mieleckiego w wojew6dztwie r:zeszow
skim - od dnia 19 listopada 1953 L, 

10) ~o do powiat6w: czarnkowskiego w wojewodztwie po
zllanskim, kolobrZeskiego w wOjew6dztwle kosza
linskim oraz sredzkiego i otawskiego w wojew6dztwie 
wroclawskim - od d.nia 20 listopada 1953 r., 

11) co do powialu pinczowskiego w wojewodztwie kie
leckim - od dllia 22 listopada 1953 r., 

12) co do powiatu milickiego w wojewodztwie wroclaw
skim - otl dnia 24 listopada 1953 r. 

Minister Skupu: A. Mierzwinski 
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ZARZ..-\DZENIE N'r 33 MINISTRA - SZEFA URZIiDU RADY MINISTRDW 

z dnia 14 grudnia 1953 r. 

w sprawie zatwierdzenia instrukcji 0 swi~dc:ieniach w celu zwalcz·ania k1t:sk zywiolowych. 

§ 1.. Za twierciza siPc instrukcjG 0 swiadczeniach § 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem oglosze-
w celu zwalcZti1ia klp,sk iywiolowych, stanowi'lcq za- nia. 
lqcznik do nin.E!j:;zego zarzqdzenia. 

Minister - Szef UrzGdu Rady Ministrow: K. Mijn1 

Zalqcznik do zarz'ldzE!nia Uf' 33 Milli
stra-S:;:efa Urz\;du Rudy . Ministrow 
.z dnia 14 grudnia 1953 r. (poz. 14.83). 

INSTRUKCJA 6 $WIADCZENIACH W CELU ZWALCZANIA K{.IlSK 2,YWIOLOWYCH 

SprawG swiadczell w celu zv.' alczania kl~sk iywiol~
wych , egulujij nast~pujqce przepisy: 

I) dekret z dnia 23 k w ietnia 1953 r. 0 swiadczeniach 
w ·cclu zwalczania klqsk iywi{)!owych (Dz. U. Nr 23, 
poz. 93) ; 

2) rw!.porzc1dzen ie Rady M inIstTa.w z dnia 14 lipca 1953 T . 

W sprawie wykonani a art. 5 dekrctu 0 swiatLczeniach 
w celn zwalczania kl~sk zywiolowych (Dz. U . Nr 37, 
poz. 158). . 
1. Dekrct 0 swiadczeniacn w celu zw a1czanla kl~sk 

i~'wio£owych zezw3.1a na wpro-,".' a(\zenie obowiqzku 
5wi a dczcn osobistych i rzeczowych jedynie w6wczas 
k iedy srodki, ktorymi normalnie dysponuje prezydiUlll 
rudy narodowej, n ie wystarczajq do odwrocenia niebez
p :eczeilstwa kl~ski iywiolowej albo tei gdy zc wzglGdu 
na rozmiary zdarzen:a sroc1ki, kl.6re moglrby bye sto,O-! 
wane na podstavi ie przepisow szczeg61nych, nie Sq do
stateczne. __ 

2 Swiadczenia przewidziane w ctekre('ie majq cha
ra k ter 'wyjqtkowy. zwiqzany scisle ze zwalczan;em kl~"k 
zywiolowych. Wprowadzanie tych swiadczeJl w jakie-h
kolwiek innych okolicznosciach jest niec!op 11S7.Czalne. 
Swiadczenia te w szczeg0lnosci nie mogq bye wprowa
ozane dia celow . ktorych uTzcczywistnienie mozliwe jest 
p rzy pomocy sw.iadczeil, przewidzianych w innych prze-
pistlch. jak np.: • 
It w <J.ekrecie 0 ObOW:iFku sVJiudC7~i1 w natllTZe na nie- · 

klore cele publiczJ~e (Dz. U. z 1931 r. Nr 33, pOl. 28 ·1 

i z 1953 r. Nr 31, poz. !23). nie wyl~c;:aji\c art. 2 te
go de1uetu; 

2) w 'ustawie 0 ochronie przeciwpoia::r,>wej (Dz. U, 
z 1951 r. Nr 58. poz. 404); 

3) w ustawie 0 blldowie i utrzymaniu drogpublicznych 
(Dz. U. z i9·13 r. Nr 54. poz. 133); 

4) w przepisacho zwalczaniu szkodnik6w roslinnych, 
epidemii itp. 
3 Pod po]~ c j e kl~sk zywioiowych nienloi na pod. 

ciqgac zjawi sk majqcych charakter staly/. z ktorymi wal~ 
ka moi e bye prowadzona w sposob systemafyczny i p:a
nowy. np. odsniezanie drug w czasie normalnych opa. 
dow atmosferycznych. lltrzymywanie w nale:i:ytym sta
nie walow ochronnych. walka z chwastami i szkodnikami 
roslinnymi. 
, 4. Stosowanie dekretu 0 swiadczeniach w celu zwal~ 
czania kl~sk iywiolowych jest dopuszczalne w przypac:.
kach. gdy zorganizowanie akcji spolecznej przy pomocy 
srodk6w. ktorymi dysponuje prezydium rady narodowe; , 
nie jest moiliwe lub gdy zjawiskozagraiajqce bezpie . · 
czeilstwu zycia i mienia wi~kszei lkzby os6b alba mog,,· 
ce wywolae powaine z·aklocenia w gospodarce naro(:o. 
wcj przybralo tak niepokojqce rozmiary. ze nie da si~ 

usunilc przy zaslosowaniu srodkow przew id:iianych ' W' 

pr7.cpisach szczegolnych. Jak z powyz.szego wynika, 
moiliwe jest zastosowanie przepisow dekre tu 0 swiad· 
('z(~ n i Clch w celu zwalczania klE:sk iywiolowych na przy
klad: 

-
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1) w przypadkach nadmiernych opadów śnieżnych lub 
zatorów ' kry, zagrażających ciągłości komunikacji; 

.2) w pnypadkach pożarów przestrzennych (lasów, łąk, 

, torfowisk) i mas(}Wych (wielkiej lośCi obiektów), je
żeli środki przewidziane w przepisach o ochronie 
przeCiwpożarowej są nie wystarczające . 

Ogłoszenie stanu alarmowego w związku z niebez
pieczeństwem powodzi ' uzasadnia wprowadzenie obo- , 
wiązku świadczep w celu zwalczania klęsk żywiołowych, 
jeżeli okoliczności wymag'ają przeprowadzenia ewakua
cji ludności, umacniania wałów itr. 

5. Podejmując uchwałę wprowadzającą obowiązek 

świadczeń, prezydium rady narodowej powinno mieć na 
względzie, by świadczenia zostały ograniczone do nie- ' 
zbędnychrozmiarów i były związane bezpośrednio z ak
cją zwalczania klęski 'Żywiołowej. Stosownie do §7ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. 
powołanie do świadczeń na czas dłuższy niż 24 godziny 
wymaga zgody prezydium rady narodowej wyższego 
stopnia. Postawienie w stan gotowośc i bojowej jedno
stek straży pozarnych spoza obszaru danej gminy (mia
sta) może nastąpić na podstawie decyzji prezydium po
wiatowej lub wojewódzkiej rady narodowej. 

'6, Przypowolywaniu do wykonania świadczeń w ce-, 
lu zwalczania klęsk żywiołowych należy kierować się 

rzeczywistym zapotrzebo~aniem na sprzęt i robociznę 
oraz względami słuszności i celowości. W pierwszym rzę
dzie należy włączać do akcj: osoby, które zgłaszają się 

dobrowolnie. VliT tymceiu należy korzystać z pomocy ma
sowych organizacj i społecznych. Następnie należy powo
ływać osoby, które są bezpośrednio zagrożone kl ~ską 

bądż osiągają bezpośrednie korzyści z jej zwalczania 
albo też mogą wykonać świadczenia znajmniej szym 
uszczerbkiem dla potrzeb ogółV lub własnych (np . powo- , 
~anie 2 p iekarzy mogloby unieruchomić jedyną p iekar
nię , natomiast powołanie 2 pracowników zakładu oczysz
czania miasta nie spowoduje większegc uszczerbku dla 
ogółu). ,Członków stru7.y pożarnyd, nie powołuje się do 
świadczeń indywidualnie; biorą cni udział w akcj~ zespo
łowo w ramach właściwej jednostk: straży poi arnych , 

7. W przypadku nagłe j potrzeby zaj ęcfa nie rC!cho
mości, n iezbędnej ON związku z akcją zwalcl:.cn;a kJ ,~sk 

' żywiołowych, stosuje się prżepisy art 41 dekretu z dnia 26 
kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nierucho
mości 'niezbędnych dla realizacji narodowych plan6w go
spodarczych (Dz. U . z 1952 r. Nr 4, poz. 31). Na pod:; tawie 
tych przepisów mogą być czasowo zajmowane nierucho
mości (z wyjątl~iem budynków i tej ' części nieruchomo
ści która jest niezbędna do korzystania z budynków). np. 
w celu czasowego umieszczenia na nich urządzeń, sprzę
tu technicznego, materiałów ochronnych nawiązania 

łączności, zapewnienia dostępu do zagrożonych miejsc 
itp. 

8. Ogólne kierownictwo zorganizowaną akcją zwal
czania klęski żywiołowej sprawuje prezydium rady na
rodowej (gminnej, miejskiej, powiatowej , wojewódzkiej). 
właściwej ze ,względu na obszar zagrożony lub dotknięty 
klęską żywiółową. Przewodniczący prezydium wydając 
niezbędne ,zarządzenia działa w imieniu prezydium ład-y 
narodowej. Przewodniczący pn~~ydium działa w ści
słym kontakcie z komendantem straży pożarnych, ko-

, mendantem Mili~ji Obywatelskiej, z' kierownika~i przed-

siębiorstw i zainteresowanych instytucji znajdujących się 
na , terenie dzi:ałalności prezydium. 

9. W szystlde- " władze, instytućje, ': przedsiębi<1l"siWir' 'v \.... 

państwowe i zakłady gospodarki uspołecznionej , powinny 
umożliwić przewodniczącemu prezydium wykonanie jegl) 
zadań przez udzielenie potrzebnych informacji o ifości 
osób, które mogą być oddane do dyspozycji jak j o po
siadanym sprzęcie, który może być wyzyskany do zwal
czania klęsk żywiołowych. 

10. Rozmowy telefoniczne związane bezpośrf'd.nio ' 

z akcją zwalczania klęski żywiołowej mają pierws!-cń
stwo określone w przepisach telekomunikacyjnych. Urze
dy i jednostki gospodarki uspołeczn i onej zobowiązane są 

: udostępnić przewodniczącemu prezydium ' i osóbom przez 
niego upoważnionym korzystanie z posiadanych telefo
nów w celu przeprowadzenia niezbl~dnych rozmów w to
ku akcji zwalczan ia kl"sk żywi %wych. 

11. O działalności swoje j przewodniczący pre,zy
dium informuje prezydium ne posiedzeriiach , 'które w t y m 
celu powinny być zwoływane ,zależnie od sytuacji do~ 
st<>tecznie często", a przynajmniej raz na dobę. 

'12. Kierownictwo techniczne akcją sprawuje wła
ś<;iwy komendant straży pożarnych. Kietowlllctwo tech
niczne może być powierzone innej osobie, gdy brakiest 
odpowiednio przygotowanego fachowo komendanta stra
ży pożarnych lub istnieje osoba której fachowe kwalifi
kacje dają gwarancję szybszego i lepszego zwalczania 
klęski żywiołowej, na przykład w przedsiębiorstwie Pol
'skie Koleje Państwowe kierownik akcji odśnieżnej . 

13. Spra wy doty~zące klęsk ż'ywiolowych prowadzi' 
w prezydium gminnej (miejskiej) rady narodowej referat ' 
ogólno-administracyjny a w prezydiach innych rad na
rodowych - właściwa ze względu na rodzaj klęski jed
nostka organizacyjna (wydział rolnictwa i leśnictwa, 

wydział komunikacji drogowej, komitet przeciwpowo
dziowy itd,). 

14. O przebiegu zwalczania klęski żywiołowej pre
zydium rady narodowej informuje bieżąco prezydium ra
dy na/odowej wyżsżego stopnia w odśtępach czasu uza
!eżnionychod rodzaju zdarzenia i rozmiarów akcji, nie 
rzadziej jednak niż 2 razy na dobę. 

,, 15, Z chwilą opanowania zdarzenia żywiołowego 

lub jego częściowego ustąpienia należy niezwłocznie 

ograniczyć zakres ustalonych uprzednio świadczeń do 
ram rzeczywistej potrzeby i zwolnić zbędną część ludzi 
i sprzętu , Zwolnienie wszystkich powolanych d~ świad
czeń ludzi i sprzętu powinno być dokonane niezwłocznie 
po ustaniu -zdarzenia. \Vszelkie roszczenia zgłoszone w 
żwiązku ', z usżkodzehiem -łub zniszczęn iem spr:r.ętu oraz 
zużyciem paliwa. materiałów pędnych itp. powinny być 
stwierdzone w formie krótkich notatek przy zwaln 'aniu. 

16. Przeprowadzenie zorganizo.wanej akcji społecz
nej w stosunku do obiektów wojskowych i obiektów bez
pieczeństwa publicznego jak również powoływanie do 
świadczeń żołnierZY i funkcjonariuszy bezpieczeństwa 

publicznego może ' się odbywać 'tylko w trybie ,przewl
dzianym wart. 9 dekretu. 

17. Zasady oraz tryb ustalania ' i wypłaty odszko
dowania uregulują odrębne, przepisy, które zostaną wy
dane w oparciu o art. 6 pkt" dekretu z dnia 23 kwietnia 
1953 r. 

TlOC1:OłlO z polecenia Prezesa Rady Ministrow , ,w 
~am, 2927 52.000. 4-8-220111 
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