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System zarządzania kryzysowego jako element
bezpieczeństwa narodowego
Crisis management system as an important element of national security
Streszczenie: Ochrona bezpieczeństwa publicznego to konstytucyjny obowiązek instytucji
państwa narodowego, które zakreśla granice
bezpieczeństwa i wypowiada się, co jest niezgodne z bezpieczeństwem, a co zakłóca lub
może utrudniać normalne funkcjonowanie
państwa. Dlatego tak ważnym elementem
zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom
danego państwa jest utworzenie systemu
zarządzania kryzysowego. Artykuł zajmuje się
problemami związanymi z zarządzaniem kryzysowym w Polsce. Ocenie poddano system:
powiadamiania ratunkowego, krajowy system
ratowniczo gaśniczy oraz strukturę i organizację
obrony cywilnej w Polsce. W roku 2013 Najwyższa Izba Kontroli dokonała krytycznej oceny
systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
Autorzy opracowania postarają się przybliżyć
czytelnikowi problemy występujące w wybranych elementach systemu zarządzania kryzysowego.

Abstract. Protecting public safety belongs to the
state, which outlines the boundaries of safety
and speaks which is inconsistent with the safety
and interferes or may interfere with normal
functioning of the state. That is why such an
important element in ensuring the security of
citizens of the State concerned is to set up crisis
management system. The article deals with the
problems associated with crisis management in
Poland. We evaluated the systems: emergency
notification, a national system of rescue and
fire-fighting and the structure and organization
of civil defense in Poland. In 2013, the Supreme
Chamber of Control made a critical assessment
of the crisis management system in Poland.
Authors of the study will try to bring the reader
to the problems of the selected elements of the
crisis management system.
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WSTĘP
Konstytucyjny obowiązek instytucji państwa narodowego to działanie, które
pozwala zidentyfikować co jest niezgodne z bezpieczeństwem jego obywateli, co
zakłóca lub może utrudniać normalne funkcjonowanie państwa [Ura 1988, 124].
Bezpieczeństwo często rozważane jest w kontekście różnych okoliczności, w odniesieniu do rozmaitych podmiotów, także do przedmiotów. Są to konkretne osoby lub określone kolektywy ludzkie, określone działania, wykonywane role społeczne i profesje. Mogą nimi być też pojedyncze rzeczy bądź ich zbiory różnych
rozmiarów. Chodzi o elementy istniejące w czasie, ograniczone, co do długości
okresu swej egzystencji, posiadające jakiś początek oraz kres, w czasie swego istnienia ulegające zmianom i wzajemnym oddziaływaniom z innymi przedmiotami
(obiektami) lub podmiotami bezpieczeństwa [Piwowarski, Zachuta 2013, 18].
Wszystko to sprawia, że są one wystawione na wiele zagrożeń, wymagają, zatem stałej dbałości, gdyż bez realizacji ich planowej ochrony przed zagrożeniami,
znacznie łatwiej i o wiele szybciej ulegają degradacji bądź nawet destrukcji [Piwowarski 2014, 41]. Prakseolog R. Kalina, charakteryzuje kategorię zagrożenia następująco: „zagrożenie, to w odniesieniu do określonego podmiotu uświadomione
lub nieuświadomione przez niego niebezpieczeństwo bądź utraty określonego
dobra lub wartości (na przykład życia, zdrowia, mienia, suwerenności, ukochanej
osoby itp.), bądź czasowej lub względnie trwałej utraty zdolności do szeroko rozumianego rozwoju” [Kalina 1991, 80–81].
Przedstawiciele różnych dziedzin nauki zwykli przyjmować, że bezpieczeństwo jest stanem pożądanym, charakteryzującym się poczuciem pewności przetrwania, redukcją zagrożeń, podczas których (gdy one jednak zaistnieją) podmiot bezpieczeństwa potrzebuje oparcia w społeczności, sprawnie
działającym systemie prawnym i aparacie władzy państwowej. Poziom lub
brak zagrożeń posiada charakter obiektywny, może być on diagnozowany i
badany pod kątem określenia czynników zagrażających chronionym wartościom. Odmiennie jest z drugim elementem pojęcia bezpieczeństwa – poczuciem pewności. Ma ono bowiem charakter subiektywny i nie wynika
wprost z faktycznych zagrożeń, ale uwarunkowane jest także konstrukcją
psychiczną człowieka, jego stanem emocjonalnym i czynnikami zewnętrznymi [Czop 2014, 33]. W najbardziej ogólnym ujęciu pojęcie bezpieczeństwa
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oznacza stan w którym nie istnieją zagrożenia, zwłaszcza dla życia, zdrowia i
mienia.
Bezpieczeństwo to epifenomen zagrożeń wobec wartości istotnych dla
określonych indywidualnych bądź zbiorowych podmiotów, można je definiować w sposób holistyczny, jako spektrum czterech poniższych kategorii
[Piwowarski 2014, 449; Fenomen bezpieczeństwa 2014, 20–21]:

1



Pożądany stan bez zagrożeń lub mówiąc inaczej, stan [Piwowarski
2010, 56 i n ], który charakteryzuje się satysfakcjonującą określony
podmiot bezpieczeństwa kontrolą zagrożeń jego egzystencji; w tym
przypadku należy mówić o pochodnej stanu bezpieczeństwa pokazującej chwilowy poziom bezpieczeństwa1, liczonej względem czasu. Po
to by obraz tak rozumianego bezpieczeństwa nie był rodzajem statycznego wymysłu, należy przedstawić go w formie zapisu matematycznego.



Wartość instrumentalna [Piwowarski 2011, 231–245] umożliwiająca
zaspakajanie przez podmiot bezpieczeństwa potrzeb podstawowych
(potrzeby braku) oraz potrzeb wyższych (potrzeb rozwoju) – znanych
jako metapotrzeby, z samorealizacją na szczycie ich hierarchii.



Proces rozwoju, to proces będący efektem oddziaływania na podmiot motywacji, oparty na wewnętrznej potrzebie rozwoju stanowiącej potrzebę wyższą człowieka, dzięki której realizowany jest personalny oraz społeczny wzrost potencjału podnoszącego autonomiczną obronność indywidualnych oraz grupowych podmiotów bezpieczeństwa.



Konstrukt społeczny2, to znaczy sposób w jaki ludzie postrzegają i jak
sobie tłumaczą oraz interpretują otaczający ich świat społeczny;

Chodzi tu o różnicę między poziomem jaki wykazuje w danym czasie skumulowana
potęga P określonego podmiotu bezpieczeństwa, a zobiektywizowanym poziomem
sumy zagrożeń T, jakie pojawiają się w danym momencie względem tego podmiotu.
2
Konstrukt społeczny, jest to sposób w jaki ludzie postrzegają, a co najistotniejsze –
jak sobie tłumaczą oraz interpretują otaczający ich świat społeczny i zachodzące w
nim zjawiska, zdarzenia, byty i fakty; zatem świadomość społeczna rozumiana być
może jako konstrukt społeczny – czyli produkt pewnej historycznie wytworzonej wizji
człowieka.
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bezpieczeństwo jako konstrukt społeczny jest wynikiem oddziaływania społecznych współzależności i interakcji zachodzących pomiędzy
wieloma podmiotami bezpieczeństwa egzystującymi w danej zbiorowości społecznej, będącej nota bene także rodzajem podmiotu bezpieczeństwa.
E. Ura pod pojęciem bezpieczeństwo publiczne określa stan, w którym
ogółowi obywateli indywidualnie nie oznaczonymi, żyjącymi w państwie i
społeczeństwie, nie grozi żadne niebezpieczeństwo i to niezależnie od tego,
jakie byłyby jego źródła. Ura uważa, że ochrona bezpieczeństwa publicznego
należy do państwa narodowego, które zakreśla granice bezpieczeństwa i
wypowiada się, co jest niezgodne z bezpieczeństwem i co zakłóca lub może
utrudniać normalne funkcjonowanie państwa [Ura 1988, 124].
À propos – państwo narodowe – badaczki M. Rejai i C. Enloe w swoich
badaniach zauważają, że państwo to obiekt bezpieczeństwa oparty na polityczno-prawnej koncepcji, zaś naród to wielka ludzka wspólnota, która ma
psychokulturową naturę. Kiedy oba te byty funkcjonują przenikając się, mamy do czynienia z podmiotem bezpieczeństwa określanym jako państwo
narodowe [Rejai, Enloe 1969, 143]. Działalność państwa narodowego zmierza do zapewnienia jego obywatelom bezpieczeństwa w czasie pokoju jak i
wojny.
Państwo, dbając o bezpieczeństwo wewnętrzne danego kraju i jego obywateli, powinno realizować całą gamę przedsięwzięć zmierzających do minimalizacji występujących zagrożeń, związanych z działaniem sił przyrody (np.
powodzie, pożary, niskie temperatury powodujące zamarznięcia), negatywnymi działaniami obywateli (np. przestępstwa drogowe, podpalenia, przestępstwa pospolite czy przestępczość zorganizowana). W Polsce realizacja
działań zapewniających rzeczywiste bezpieczeństwo obywateli odbywa się za
pomocą zarządzania kryzysowego.
W tym celu został utworzony System Zarządzania Kryzysowego obejmujący następujące elementy: System Powiadamiania Ratunkowego, Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy oraz Obrona Cywilna. Podmioty te zaliczane są
jednocześnie do systemu kultury bezpieczeństwa narodowego, utrwalonego
dorobku społeczeństwa kraju.
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Kultura bezpieczeństwa, to zjawisko społeczne, które określa definicja Piwowarskiego – Zaplatyńskiego [Piwowarski 2014, 451–453]:
Kultura bezpieczeństwa jest to ogół utrwalonego, materialnego
i pozamaterialnego dorobku człowieka służącego jego militarnie i pozamilitarnie – czyli szeroko rozumianej autonomicznej obronności u określonych
indywidualnych oraz grupowych podmiotów. Fenomen ten stanowi trychotomię, którą współtworzą trzy przenikające się wymiary: wymiar mentalnoduchowy, (wymiar indywidualny), wymiar organizacyjno-prawny (wymiar
społeczny), wymiar materialny.
Kultura bezpieczeństwa służy człowiekowi do realizacji następujących celów i potrzeb: 1) Skuteczna kontrola nad pojawiającymi się zagrożeniami,
zmierzająca do uzyskania stanu o satysfakcjonująco niskim poziomie zagrożeń. 2) Odzyskiwanie bezpieczeństwa w sytuacji, gdy zostało ono utracone.
3) Optymalizacja, dla określonego podmiotu, poziomu wielosektorowo pojmowanego bezpieczeństwa. 4) Pobudzanie w społecznej i personalnej skali
świadomości przekonań o potrzebie samodoskonalenia i trychotomicznego
rozwoju (mentalnego/społecznego/materialnego) oraz kreowanie motywacji
i postaw powodujących indywidualne i kolektywne działania zgodne z tymi
przekonaniami, powodujące rozwój potencjału autonomicznej obronności
indywidualnych i grupowych podmiotów.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE – DEFINICJA, POZIOMY, FAZY I ZASADY
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej
będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega
na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania
nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu
zasobów i infrastruktury krytycznej [Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Art. 2].
Zarządzanie kryzysowe obejmuje następujące rodzaje zagrożeń: naturalne i
nienaturalne, techniczne, wojenne.
Poziomy zarządzania kryzysowego powiązane są z poziomami władzy, zatem dzielą się na: poziom centralny, wojewódzki i lokalny. Struktura zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach administracji publicznej
przedstawia się następująco:
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Poziom 1: Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Minister Administracji i Cyfryzacji, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zespoły
Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Administracji Rządowej, Centra Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i
Centralnych Organów Administracji Rządowej,



Poziom 2: Wojewoda, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego,
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,



Poziom 3: Starosta Powiatowy, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,



Poziom 4: Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta), Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rysunek 1. Fazy zarządzania kryzysowego
Źródło: https://www.google.pl/search?q=fazy+zarz%C4%85dzania+kryzysowego&ie=utf8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe rd=cr&ei=lrUEWOKqE8Sv8wfT0YTQDA, /wejście
12.05.2016r/

Praktyka zarządzania kryzysowego w Polsce jest krytykowana za resortowość, upolitycznienie i nieskuteczność w przypadkach katastrof naturalnych
[Wilczyński 2011]. W zarządzaniu kryzysowym można wyszczególnić następu-
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jące fazy; zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowę przedstawione na rysunku 1.
Zapobieganie, czyli działania przyjmujące za cel główne działania uprzedzające, eliminujące lub redukujące możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej [Lidwa 2010, 37]. Zaliczamy do nich: analizę zagrożeń i ocenę wrażliwości,
wspieranie badań stosowanych i transferu technologii, uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom,
stworzenie systemu zachęt i restrykcji finansowych oraz właściwe wykorzystanie zasobów, zapewnienie przywództwa i koordynacji.
Zapobieganie odnosi się do działań, które eliminują lub redukują prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy, albo ograniczają jej skutki.
Następną fazą jest przygotowanie. Kluczowym elementem przygotowań
jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które to plany opisują,
kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej – przed, w czasie i natychmiast po zdarzeniu kryzysowym. Przygotowanie to także zapewnienie zasobów specjalistycznych sił i środków
reagowania, takich jak: stanowisko kierowania, system łączności kryzysowej,
system alarmowania oraz personel reagowania kryzysowego, a także ewidencja zasobów sił i środków przydatnych do reagowania kryzysowego.
Faza reagowania następuje po wystąpieniu realnego zagrożenia lub zdarzenia. Jej celem jest uruchomienie działań prewencyjnych zapobiegających
lub minimalizujących możliwość zniszczeń, a po ich wystąpieniu, podjęcie
akcji ratowniczej celem dostarczenia pomocy poszkodowanym i ograniczenia
wtórnych szkód i strat. Faza ta wymaga: przestrzegania dyscypliny obiegu
informacji, gromadzenia informacji i dokumentowania działań, unikania działań nieprzemyślanych, profesjonalnej informacji (rzecznika), prognozowania
rozwoju wydarzeń, przewidywania skutków podejmowanych decyzji,
uwzględniania implikacji prawnych decyzji, zagwarantowania funkcjonowania instytucji publicznych.
Odbudowa to końcowa faza cyklu zarządzania kryzysowego. Odbudowę
kontynuuje się, aż wszystkie systemy wrócą do stanu poprzedniego albo
lepszego niż poprzedni. Odbudowę dzieli się na krótkoterminową i długoterminową. Krótkoterminowa polega na przywróceniu systemów niezbędnych do życia do minimalnych standardów operacyjnych. Odbudowa długo350
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terminowa może trwać wiele lat, aż do kompletnej odbudowy całego obszaru dotkniętego katastrofą. Jednocześnie odbudowa ta powinna być realizowana w nowy sposób, tak, aby rejon dotknięty katastrofą był po odbudowie
mniej wrażliwy na kolejną katastrofę. Zarządzanie kryzysowe w Polsce regulują następujące zasady:


prymatu układu terytorialnego – uznaje za podstawową konstrukcje
tego modelu układ terytorialny państwa i sprowadza do funkcji pomocniczej układ branżowy,



jednoosobowe kierownictwo – decyzje podejmuje się jednoosobowo
i się za nie odpowiada,



odpowiedzialności organów władzy publicznej – przyjmują kompetencje i odpowiedzialność w zakresie podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowych,



zespolenia – przyznanie organom władz administracyjnych ogólnych
kompetencji gwarantujących wywiązanie się z nałożonych na nie odpowiedzialności,



kategoryzacji zagrożeń – polega na podziale zagrożeń na grupy według rodzaju i rozmiaru oraz przyporządkowaniu im określonych
rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych,



powszechności – zarządzanie kryzysowe organizują organy władzy
publicznej we współdziałaniu z istniejącymi specjalistycznymi instytucjami i organizacjami oraz ogółem społeczeństwa.

Przedsięwzięcia zarządzania kryzysowego są odpowiedzią na szereg zagrożeń od naturalnych do militarnych, a ponadto według wielu ekspertów są
one [Gryz, Kitler 2007, 33]: integralną częścią systemu bezpieczeństwa narodowego; działaniem mającym na celu zmniejszenie rawdopodobieństwa
wystąpienia sytuacji kryzysowych, a w wypadku ich zaistnienia przejęcie kontroli i przywracanie stanu normalnego oraz jego utrzymanie; działaniami
celowymi i często w stanie ryzyka.
WYBRANE ELEMENTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POLSCE – ISTOTA I CELE
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Do podstawowych elementów zarządzania kryzysowego w Polsce należy
System Powiadamiania Ratunkowego (SPR) przedstawiony na rysunku 2. Jest
to jednolity system, który obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiający przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych służb ratowniczych.
W ramach systemu mogą być obsługiwane numery 991, 992, 993, 994 i
987 oraz inne numery alarmowe podmiotów, do których zadań należy
ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa, porządku publicznego, mienia lub
środowiska. Operatorzy numerów alarmowych odbierają połączenia, następnie przeprowadzają rozmowę w celu uzyskania odpowiednich informacji
i przekazują zgłoszenie do służb ratunkowych. Operator otrzymuje automatycznie informacje na temat lokalizacji dzwoniącego; w przypadku wystąpienia zgłoszeń z telefonów komórkowych są to współrzędne geograficzne,
numer dzwoniącego oraz dane osoby, na którą telefon jest zarejestrowany
(w przypadku telefonu na kartę te informacje nie są dostępne), w przypadku
zgłoszeń z telefonów stacjonarnych operator otrzymuje dokładny adres oraz
dane osoby, na którą telefon jest zarejestrowany. System powiadamiania
ratunkowego pozwala także na identyfikację numerów zastrzeżonych. Operatorzy mogą szybko rozpoznać zgłoszenia fałszywe, złośliwe lub niezasadne,
które stanowią 83% wszystkich połączeń na numer alarmowy 112. Dzięki
temu numer alarmowy nie jest blokowany, łatwiej jest się na niego dodzwonić i do służb alarmowych docierają tylko zgłoszenia od osób, które naprawdę potrzebują pomocy. Tylko 17% wszystkich zgłoszeń jest zasadnych i przyjętych.
System działa z zastosowaniem zasady wzajemnej zastępowalności centrów w przypadku technicznej awarii jednego CPR-u (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) lub w razie, gdy liczba połączeń przekracza możliwość
szybkiej ich obsługi, wtedy system przekierowuje automatycznie zgłoszenie
do CPR-u innego województwa. Podstawami prawnymi funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego są: ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o
systemie powiadamiania ratunkowego [Ustawa o systemie powiadamiania
ratunkowego], która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. i określa
zadania oraz zasady działania CPR-ów w Polsce a także rozporządzenie mini-
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stra administracji i cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji
i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.

Rysunek 2. System Powiadamiania Ratunkowego w Polsce
Źródło: www.google.pl/search?q=system+powiadamiania+ratunkowego+w+polsce+foto&klie
nt/wejście 24.04.2016r./

Następnym elementem zarządzania kryzysowego jest Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy. Definiowany jest, jako integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych
zagrożeń, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska – system
ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze cywilnoprawnej
zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych [Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, art. 2, ust. 4]. W Polsce prace nad systemowymi rozwiązaniami prawno-organizacyjnymi (II strumień kultury bezpieczeństwa narodowego) dotyczącymi ratownictwa rozpoczęły się w 1988 r. Powołano zespół
do zorganizowania Państwowej Straży Pożarnej i nowej koncepcji organizacji
przeciwpożarowej.
W lipcu 1992 r. Zawodowe Straże Pożarne zostały przekształcone w Państwową Straż Pożarną. Państwowa Straż Pożarna na mocy ustawy z dnia 24
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sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej zobowiązana została do zorganizowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, który zaczął funkcjonować
od 1 stycznia 1995 r.
Wymienione ustawy stanowiły radykalny przełom w dotychczasowym
podejściu do problemu ratownictwa i stały się podwaliną Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i
środowiska poprzez [Leśniakiewicz 2010, 368]: walkę z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne,
ratownictwo ekologiczne (od 1997 r.), ratownictwo medyczne (od 1997 r.).

Rysunek 3. Schemat blokowy KSRG Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło: www.google.pl/search?q=krajowy+system+ratowniczo+ga%C5%9Bniczy+schemat
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Jednostkę wiodącą w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym stanowiła i stanowi do tej pory Państwowa Straż Pożarna, schemat blokowy
tego systemu przedstawiono na rysunku 3.
Ideą organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jest zapewnienie ciągłego funkcjonowania wyspecjalizowanych sił ratowniczych na
poszczególnych poziomach administracji publicznej, które w obecnym stanie
prawnym zostały utworzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
Kolejnym elementem zarządzania kryzysowego w Polsce jest system obrony
cywilnej. Jest to system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy
i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy
poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk
żywiołowych i katastrof.
Organizacją obrony cywilnej w Polsce zajmuje się Obrona Cywilna Kraju. Szefowie Obrony Cywilnej na poziomie gminy, powiatu i województwa opracowują i
opiniują tzw. plany obrony cywilnej, które są najważniejszą instrukcją dla władz
cywilnych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludności.
Szefem Obrony Cywilnej na poziomie województwa jest wojewoda, na
poziomie powiatu lub miasta na prawach powiatu – starosta lub prezydent
miasta, na poziomie gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są formacje obrony cywilnej, które składać się mogą z oddziałów przeznaczonych do wykonywania
zadań ogólnych, jak i jednostek specjalistycznych (np. ratownictwa). Są one
tworzone decyzją terenowych organów administracyjnych oraz pracodawców.
Początki obrony cywilnej sięgają czasów I wojny światowej. Pierwsze
bomby zrzucone z samolotów wojskowych na Paryż, Petersburg i Freiburg
dowiodły, że należy się liczyć z możliwością przenikania na zaplecza wojujących stron, obiektów cywilnych. Dlatego też w poszczególnych państwach
narodowych zaczęto tworzyć systemy obronne, chroniące wnętrze określonego kraju. Francja, Wielka Brytania i Niemcy, jako pierwsze zaczęły konkretyzować te zamiary, tworząc system zwany obroną przeciwlotniczą. Zrozu-
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mienie potrzeby organizacji ochrony ludności cywilnej zaowocowało w Polsce utworzeniem w latach dwudziestych dwudziestego wieku Towarzystwa
Obrony Przeciwgazowej i Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Ustawa sejmowa
z 1934 roku o obronie przeciwlotniczej zainicjowała proces kształtowania się
sfery obronności kraju, noszącej znamiona współczesnej obrony cywilnej,
której etapy rozwoju można ująć w następujące ramy czasowe: 1922–1939 –
Ochrona Przeciwlotnicza i Przeciwgazowa; 1939–1945 – Samoobrona ludności w czasie wojny i okupacji; 1945–1964 – Terenowa Obrona Przeciwlotnicza;∙1964–1973 – Powszechna Samoobrona; od 1973 – Obrona Cywilna.
Całokształt zagadnień dotyczących ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych ujęto w Konwencjach Genewskich przyjętych 12 sierpnia
1949 r., które Polska ratyfikowała w 1954 r. Są to: I konwencja o ochronie
osób cywilnych i chorych w armiach czynnych, II konwencja o polepszaniu
losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu, III konwencja o
traktowaniu jeńców wojennych, IV konwencja o ochronie osób cywilnych
podczas wojny.
Uzupełnieniem Konwencji Genewskich są dwa Protokoły Dodatkowe
z 1977 r. Pierwszy dotyczy ochrony ofiar konfliktów zbrojnych o charakterze
międzynarodowym, a drugi ochrony ofiar konfliktów niemających charakteru
międzynarodowego. Polska ratyfikowała oba protokoły dopiero we wrześniu
1991 roku. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U. 2013. 1166).
Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń
użytku publicznego, dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także współdziałanie w zwalczaniu klęsk
żywiołowych, zagrożeń środowiska naturalnego jak i usuwanie ich ewentualnych skutków [Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej]. Do głównych zadań obrony cywilnej należy: działalność planistyczna i prace organizacyjne, działalność szkoleniowa oraz upowszechniająca
tematykę z zakresu obrony cywilnej, przygotowanie społeczeństwa do powszechnej samoobrony, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i
zagrożeń środowiska, wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie,
przeprowadzanie ewakuacji ludności, przygotowanie budowli ochronnych,
organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, zapewnienie doraźnych
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lokali i pomieszczeń oraz zaopatrywanie poszkodowanej ludności w podstawowe artykuły, zabezpieczenie dóbr kultury, ważnej dokumentacji i urządzeń
przeznaczonych do użytku publicznego, doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej, pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku na obszarach dotkniętych klęskami, doraźna pomoc w pochówku
zmarłych [Ustawa o zarządzaniu kryzysowym].
W sprawach obrony cywilnej naczelnym organem administracji państwowej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, który podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, do zadań Szefa
Obrony Cywilnej Kraju należy między innymi: wytyczanie kierunków oraz
planu rozwoju obrony cywilnej państwa, uzgadnianie z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego projektu planu obrony cywilnej państwa, określanie zasady opracowywania planów obrony cywilnej województw, gmin oraz
zakładów pracy, określanie zasady organizacji i prowadzenia ćwiczeń obrony
cywilnej, organizowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań obrony cywilnej przez terenowe organy ogólnej administracji rządowej, samorządu
terytorialnego oraz przez zakłady pracy, sprawowanie bezpośredniego kierownictwa nad akcjami ratunkowymi, które wymagają organizowania kierownictwa regionalnego lub krajowego, z uwagi na zasięg terytorialny lub
zaangażowanie sił.
Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie,
wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Polska pracuje obecnie nad
przygotowaniem systemu gotowości cywilnej, by sprostać każdej sytuacji
kryzysowej. Wymaga to ram prawnych umożliwiających prowadzenie efektywnych działań w sytuacji katastrofy i kryzysu, jak również w czasie wojny.
W ostatnich latach, struktury Obrony Cywilnej przechodzą etap transformacji polegającej na odejściu od zadań czysto obronnych, a przejęciu zadań
przygotowujących do zagrożeń kryzysowych czasu pokoju.
W momencie wdrażania reformy administracyjnej państwa, 1 stycznia
1999 r. w miejsce Wojewódzkich Inspektoratów Obrony Cywilnej (WIOC)
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powołane zostały Wydziały Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych (WZKOLiSO), od 1 marca 2002 r. zmieniono (skrócono)
nazwę na Wydziały Zarządzania Kryzysowego (WZK). Z nowej nazwy komórki
wynika, iż obrona cywilna (dalej OC) jest tylko częścią zadań, jakimi zajmuje
się wydział, natomiast pozostałe zadania poświęcone są przygotowaniom
zapobieganiu i przeciwdziałaniu skutkom ewentualnych sytuacji kryzysowych, których rodzaje i charakter przedstawimy na dalszych stronach. Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie
od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem.
Podstawy prawne funkcjonowania OC w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasady organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej określa międzynarodowe
prawo wojenne, zwłaszcza Protokół Dodatkowy I z 1977 r. do Konwencji
Genewskich z 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, ratyfikowany przez Polskę dopiero 19 września 1991 r. jako 110 państwo, mimo że była jego współautorem i współinicjatorem.
Organizację oraz zasady przygotowania i realizację zadań obrony cywilnej
regulują wewnętrzne przepisy każdego kraju. Normy międzynarodowego
prawa wojennego mają zastosowanie przede wszystkim w okresie trwania
konfliktu zbrojnego. Według obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej
unormowań prawnych, obrona cywilna jest elementem systemu obronnego
kraju i stanowi kompleks przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym, materiałowo-technicznym oraz
zaopatrzeniowym. Przedsięwzięcia te są realizowane przez organa administracji rządowej oraz samorządowej. Podstawowe cele i główne zadania OC
w czasie pokoju to: ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich skutków, planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności,
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przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia, gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków
ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności, wyposażenie formacji
obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę
do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń, systematyczne szkolenie w zakresie OC; kadr kierowniczych administracji rządowej i samorządowej, formacji
OC, ludności w ramach powszechnej samoobrony, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków.
Zadania obrony cywilnej w czasie wojny: organizuje ewakuację ludności,
zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia, organizuje i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym, organizuje pomieszczenia i
zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności, zaopatruje ludność w sprzęt i
środki ochrony indywidualnej, prowadzi likwidację skażeń i zakażeń, pomaga
w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej, pomaga w
ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania, udziela doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
Konkludując, pod pojęciem obrony cywilnej należy rozumieć zapewnienie
bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku oraz ochronę przed wypadkami i klęskami każdego rodzaju. Innymi słowy – zgodnie z przepisami
prawa – obrona cywilna RP jest pozamilitarnym elementem systemu obronnego państwa i stanowi kompleks wewnętrznie skoordynowanych interdyscyplinarnych przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym,
szkoleniowym, logistycznym i inwestycyjnym. Elementy powyższej definicji
świadczą o humanitarnej istocie obrony cywilnej.
OCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POLSCE – RAPORT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w okresie od 2009 do 2012 roku poddała
dogłębnej kontroli działanie następujących elementów systemu zarządzania
kryzysowego: Systemu Powiadamiania Ratunkowego, Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego, Obrony Cywilnej.
Kontrolerzy NIK w swoim raporcie pokontrolnym stwierdzili, że system
powiadamiania ratunkowego przedstawiony na rysunku nr 2 jest wprowadzany w sposób niezgodny z przyjętymi prawem założeniami. Centra powia359
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damiania ratunkowego pełnią rolę jedynie centrów telefonicznych, zatrudniono w nich operatorów numerów alarmowych, którzy przyjmują zgłoszenia
i przekazują je dalej do właściwych służb ale nie przyjęły one funkcji dyspozytorskich (dysponowanie siłami i kierowanie akcjami ratowniczymi). Nadal
występują trudności z elektroniczną integracją formularzy dotyczących zdarzenia wypełnianych przez operatorów z formularzami dyspozytorów poszczególnych służb. Powoduje to konieczność ponownego zbierania danych o
zdarzeniu przez dyspozytora.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej przewiduje, że system powiadamiania ma być budowany na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W większości województw jest budowany tylko na szczeblu wojewódzkim, w dodatku bez wymaganego ustawą wspólnego stanowiska kierowania komendanta
wojewódzkiego PSP i lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.
Opóźniają się także wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych, które
umożliwiłyby odpowiednim służbom otrzymywanie natychmiastowych informacji o lokalizacji osób dzwoniących na numer 112. Zdaniem NIK nierealne jest terminowe, (czyli do końca 2013 r.) wprowadzenie pełnej funkcjonalności centrów powiadamiania ratunkowego [Informacja o wynikach kontroli
– przygotowanie systemu ochrony ludności …].
Najmniej zastrzeżeń w trakcie dokonanej kontroli Najwyższa Izba Kontroli
miała do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (dalej KSRG). Oceniła
ona negatywnie brak bieżącego monitorowania i skutecznego egzekwowania
przez Ministra Spraw Wewnętrznych realizacji zadań Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej (dalej PSP) w odniesieniu do organizacji krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, w wyniku, czego minister do zakończenia kontroli nie posiadał aktualnej wiedzy o stanie zasobów ratowniczych
KSRG oraz o sposobie realizacji przez Komendanta Głównego PSP ustawowych zadań tj. tyczących określania zadań KSRG, kontroli ich wykonywania
oraz koordynacji funkcjonowania tego systemu.
Do momentu zakończenia kontroli nie został zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP zbiorczy plan sieci podmiotów KSRG, ponieważ w jego
ocenie projekt tego planu był „nieoptymalny” w zakresie spójności standardów gotowości operacyjnej, w szczególności standardu wyszkolenia i wyposażenia z obszarem realizowanych zadań i bezpieczeństwa. Projekt planu

360

Juliusz PIWOWARSKI, Mariusz ROZWADOWSKI

ASO.A.7(1)/2016/344-368

zakładał, że KSRG do końca 2012 r. będzie liczył ogółem 5172 podmioty,
w tym m.in. 508 jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP oraz 4608 jednostek
ochotniczych straży pożarnych. Według stanu na dzień 15 października 2012
r., w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym funkcjonowało 499 jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP oraz 3902 jednostki ochotniczych straży
pożarnych.
Jak wynika z wyjaśnienia Zastępcy Komendanta Głównego PSP, przyczynami niezrealizowania założeń zwiększenia liczby jednostek ratowniczo –
gaśniczych było niezatwierdzenie powyższego planu i proponowanych w nim
parametrów sieci. Dalszego opracowania wymaga rozwój narzędzi służących
realnemu nadzorowi nad funkcjonowaniem pracy jednostek ratowniczo –
gaśniczych. NIK zwraca uwagę, że pomimo stwierdzanych podczas prowadzonych inspekcji nieprawidłowości dotyczących działalności podmiotów
których siły tworzą centralny odwód operacyjny, nie kierowano zaleceń pokontrolnych do kierowników podmiotów poddanych inspekcji. Nie wypracowano również mechanizmów służących rozliczaniu realizacji wyznaczonych
przez Komendanta Głównego PSP zadań. Zgodnie z „Analizą potencjału ratowniczego jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”, dokonaną przez PSP w marcu 2011
r., w dalszym ciągu istotnym problemem jest niepełne wykorzystanie potencjału osobowego jednostek OSP włączonych do KSRG z powodu niespełnienia kryteriów udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych – kryteria
takie spełniało zaledwie 50% jednostek. Na niepełne wykorzystanie potencjału osobowego wpływ mają: niepełna opieka lekarska w stosunku do strażaków OSP, wyniki z różnego poziomu finansowania OSP na poziomie gminy,
duża fluktuacja w szeregach OSP oraz mniejsze zainteresowanie młodych
ludzi pracą społeczną („możliwa jest sytuacja, że będzie duża ilość nowoczesnego sprzętu, ale nie będzie ludzi do jego obsługi”), migracja zarobkowa
powodująca brak dyspozycyjności w dni robocze, niemożliwość uczestnictwa
druhów OSP w działaniach ratowniczych ze względu na brak zrozumienia
pracodawców w zwalnianiu ze świadczenia pracy na czas akcji, ćwiczeń i
szkoleń.
W raporcie tym stwierdzono również, że występują dysproporcje OSP
włączonych do KSRG, wynikające z zasobności poszczególnych samorządów,
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operatywności zarządzających tymi samorządami, a także operatywności
komendantów PSP. Duża ilość sprzętu, zwłaszcza samochodów gaśniczych,
ma przekroczone 30-letnie okresy eksploatacji (występują nawet samochody
z lat 50.). Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę, że zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego zostały opracowane dopiero w IV kwartale 2012 r. (obowiązujący termin to 31 marca 2012 r.), tj.
w trakcie kontroli (trzy obowiązkowe zasady nie zostały opracowane do zakończenia kontroli). Nadal – według stanu na dzień 31 października 2012 r. –
występowały niedobory sprzętu i urządzeń pożarniczych dotyczące m.in.
generatorów piany lekkiej (41% niedoboru wielkości przewidzianych w normatywie), urządzeń do cięcia płomieniem (9,3%), samochodów gaśniczych
ciężkich o pojemności zbiornika środka pianotwórczego 4m3 (45,6%), samochodów gaśniczych ciężkich proszkowych (39,6%), samochodów rozpoznawczo – ratowniczych (74,8% wielkości przewidzianych w normatywie). NIK
wnioskowała do Komendanta Głównego PSP o podjęcie działań zapewniających poprawę wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP w sprzęt i
wyposażenie [Informacja o wynikach kontroli – przygotowanie systemu
ochrony ludności…, 28–31].
Najwyższa Izba Kontroli w drugiej połowie 2011 r. przeprowadziła kontrolę pn. „Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie
wojny i pokoju”. Kontrolą objęto lata 2009–2011 (do 31 października).Wyżej
przywołana kontrola wykazała, że funkcjonujący model systemu Obrony
Cywilnej Kraju nie był w pełni dostosowany do aktualnych potrzeb, w tym
wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, obecnej organizacji państwa
i stanu infrastruktury kraju. Normy prawne regulujące organizację i funkcjonowanie obrony cywilnej nie zapewniały skutecznego koordynowania działań
dotyczących szeroko pojętej ochrony ludności oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych wykonywanych w ramach struktury obrony cywilnej z działalnością wykonywaną w tym zakresie przez inne podmioty. Wiele
aktów prawnych dotyczących obrony cywilnej przestało obowiązywać z
dniem 1 lipca 2004 r. na skutek uchylenia m.in. art. 140 ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku RP, który stanowił delegację do
wydania rozporządzeń określających m.in. obowiązki i uprawnienia organów
obrony cywilnej oraz innych organów administracji rządowej i samorządo-
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wej, a także ogólne zasady tworzenia i przeznaczania formacji obrony cywilnej. Brakowało również mechanizmów zapewniających niezbędną, skuteczną
koordynację działań w ramach samego systemu obrony cywilnej.
Zadania Obrony Cywilnej Kraju zostały bowiem powierzone odrębnym
formacjom, jednak bez precyzyjnego określenia ich wzajemnych relacji, zasad współdziałania oraz odpowiedzialności za poszczególne zadania. Nie
ustalono także zasad współpracy z innymi organami państwa wykonującymi
zadania z zakresu ochrony ludności, zwalczania klęsk żywiołowych i innych
zdarzeń nadzwyczajnych.
W wyniku kontroli stwierdzono, że zdefiniowane w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP zadania obrony cywilnej są w dużej mierze zbieżne z zadaniami określonymi w ustawach: o ochronie przeciwpożarowej, o
Państwowej Straży Pożarnej, o stanie klęski żywiołowej oraz o zarządzaniu
kryzysowym. Regulacje te jednak nie były dostatecznie skorelowane, co powodowało, że do realizacji poszczególnych zadań powołano kilku wykonawców. Przy braku jednoznacznego ustalenia ich wzajemnych relacji mogło to
powodować wątpliwości, co do tego, kto i w jakim zakresie odpowiada za
wykonanie poszczególnych zadań. Już w 2006 r. podjęte zostały prace zmierzające do dostosowania systemu obrony cywilnej do aktualnych potrzeb i
organizacji państwa, to jednak do czasu zakończenia kontroli regulacji takich
nie przygotowano i nie wdrożono. W ocenie NIK brak było jasnych i przejrzystych przepisów wykonawczych dotyczących OC, które umożliwiłyby prawidłową i skuteczną jej realizację na terenie RP. Ponadto ustalenia kontroli
wskazywały, że przygotowanie jednostek terenowych OC nie zapewniało
skutecznej ochrony ludności przed zagrożeniami. Formacje nie posiadały
adekwatnego do potencjalnych zagrożeń wyposażenia, a przeznaczane na
ten cel środki finansowe nie dawały możliwości bieżącego uzupełniania niedoborów oraz rotacji sprzętu wyeksploatowanego. Zaniechanie weryfikacji
organizacji formacji OC spowodowało, że znaczna część tych jednostek nie
posiadała niezbędnych obsad kadrowych. Przestarzałe plany obrony cywilnej
nie dawały gwarancji, że działania prowadzone według przyjętych w tych
dokumentach założeń zapewnią ochronę zdrowia i życia ludności cywilnej. W
obrocie prawnym pozostaje natomiast rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony
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Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, które
nie koresponduje z innymi ustawami, w szczególności z ustawą o zarządzaniu
kryzysowym, ani nie przystaje do zmieniającej się rzeczywistości. Ponadto akt
ten nie różnicuje zakresu działania szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin, przypisując wszystkim szefom te same zadania, podczas
gdy inne akty rangi ustawowej oraz rozporządzenia wykonawcze wprowadzają uszczegółowienie realizacji zadań w odniesieniu do podziału terytorialnego państwa. Należy przykładowo zwrócić uwagę na następujące zadania
nałożone w drodze ww. rozporządzenia na szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, które nie przystają do rzeczywistych uwarunkowań:
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wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania
tych zakładów do niesienia tej pomocy, nie uwzględnia uprawnień
wojewody (art. 30 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym) do wydania decyzji nakładającej na podmioty wykonujące
działalność leczniczą obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,



zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do
likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych, nie uwzględnia faktu, iż z dniem 30 marca 2001 r. zostało uchylone zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września
1995 r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych
urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. Ustawa z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę pomija
zagadnienie dotyczące zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych i nie
daje delegacji prawnej do opracowania takich założeń. Brak jest zatem: narzędzi pozwalających na obligowanie odpowiednich podmiotów do tworzenia chociażby nowych układów technologicznych wodociągów zaspokajających potrzeby funkcjonowania zbiorowego za-
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opatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, czy budowy awaryjnych ujęć wody; standardów w zakresie dostaw wody do celów spożywczych i sanitarnych dla ludności na czas klęsk żywiołowych i/lub
wojny; wyposażania urządzeń zaopatrzenia w wodę w zapasowe
źródła zasilania energią elektryczną,


zapewnienie warunków do wznawiania zasadniczej służby w obronie
cywilnej, podczas gdy obowiązek zasadniczej służby wojskowej został
zniesiony.

Obowiązujące przepisy budowlane nie określają potrzeb w zakresie ustalania warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz zasad ich utrzymania i finansowania. Należy jednak zauważyć, że w 2011 r. z inicjatywy Szefa Obrony Cywilnej Kraju powstał zespół roboczy do opracowania „Koncepcji
kierunków działań w zakresie budownictwa ochronnego w Polsce”, mający
na celu: dokonanie oceny stanu budownictwa ochronnego w Polsce pod
kątem przydatności dla potrzeb ochrony ludności; określenie potrzeb w zakresie ustalenia warunków technicznych dla budowli ochronnych, przeprowadzenie inwentaryzacji i weryfikacji istniejących budowli ochronnych pod
kątem przydatności w zakresie ochrony cywilnej [Informacja o wynikach
kontroli – przygotowanie systemu ochrony ludności…, 13–18]. Obecny stan
zorganizowania i przygotowania formacji obrony cywilnej jest nieadekwatny
do powierzonych im zadań. Formacje obrony cywilnej nie są właściwie przygotowane do działań w razie wystąpienia klęski żywiołowej oraz na wypadek
wojny.
Wojewodowie wskazują na dramatyczny spadek liczby formacji obrony
cywilnej, które oparte są w znaczącej mierze na bazie członków ochotniczej
straży pożarnej i wyposażone w zasoby materiałowo-techniczne na poziomie
minimalnym w stosunku do potrzeb.
PODSUMOWANIE
W Polsce występują problemy ze zbudowaniem spójnego systemu rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Obok siebie działają struktury zarządzania
kryzysowego oraz formacje obrony cywilnej, ich zadania dublują się, a kompetencje nakładają.
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System powiadamiania ratunkowego (telefon alarmowy 112) jest wprowadzany w sposób niezgodny z przyjętymi prawem założeniami. Centra powiadamiania ratunkowego pełnią rolę jedynie centrów telefonicznych – zatrudniono w nich operatorów numerów alarmowych, którzy przyjmują zgłoszenia i przekazują je dalej do właściwych służb. W większości województw
jest on budowany tylko na szczeblu wojewódzkim, w dodatku bez wymaganego ustawą wspólnego stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego
PSP. Nadal opóźnia się wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych, które
umożliwiłyby odpowiednim służbom otrzymywanie natychmiastowych informacji o lokalizacji osób dzwoniących na numer 112. Należy także zauważyć nieprawidłowości w organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Minister Spraw Wewnętrznych nie posiadał aktualnej wiedzy o stanie wyposażenia strażaków. Blisko 50% jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do KSRG nie mogło brać udziału w bezpośrednich akcjach ratunkowych z powodu problemów ze stabilną obsadą kadrową jednostek. Istniejąca
w Polsce struktura i organizacja obrony cywilnej jest już od wielu lat przestarzała. Systematycznie też maleje liczba jej formacji. Zmniejsza się również
liczba osób do niej powołanych. Również wyposażenie, jakim dysponuje
obrona, jest niewystarczające (np. drastycznie brakuje punktów likwidacji
skażeń), a w dodatku anachroniczne. W ostatnich latach znaczna ilość aktów
prawnych dotyczących obrony cywilnej przestało obowiązywać, jednak w ich
miejsce nie zostały przyjęte nowe regulacje. Obecny stan obrony cywilnej
uniemożliwia jej sprawne włączenie się do usuwania skutków klęsk żywiołowych, a w przypadku wojny przejęcie zadań związanych z ochroną ludności.
Ważką przyczyną problemów ze zbudowaniem spójnego systemu ochrony
ludności jest rozproszenie rozwiązań dotyczących zadań i struktur w różnych
aktach prawnych lub brak odpowiednich regulacji. Odrębnie tworzone są
plany zarządzania kryzysowego oraz plany obrony cywilnej kraju, choć dotyczą podobnych kwestii. Przyjęte rozwiązania dublują się, a kompetencje
służb nakładają. Należy zastanowić się nad tym, czy zadania obrony cywilnej
nie powinny zostać przejęte przez działające na co dzień służby ratownicze.
Konkludując, co do aktualnego poziomu narodowej kultury bezpieczeństwa w zakresie omawianej problematyki, z centralnym dla tego artykułu
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zagadnieniem zarządzania kryzysowego, można zauważyć, że najwyżej oceniana przez Najwyższej Izby Kontroli jest organizacja krajowego systemu
ratowniczo – gaśniczego. Zasadnym natomiast wydaje się podjęcie w Rzeczpospolitej Polskiej zdecydowanych działań, które powinny zmierzać do
wprowadzenia przejrzystego podziału organów kluczowych dla ochrony ludności oraz wprowadzenie koherentności koncepcji powiadamiania ratunkowego z regulacjami ustawowymi.
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