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Ratownictwo transgraniczne jako forma współpracy 
i integracji międzynarodowej oraz środek w procesie 
zapewniania bezpieczeństwa powszechnego –  
wybrane aspekty organizacji transgranicznych  
działań ratowniczych

Abstrakt

Współczesne bezpieczeństwo powszechne to dziedzina kojarzona z szeroką gamą zagro-
żeń, których likwidowanie źródeł lub ograniczanie negatywnych skutków wymaga szybkich 
i sprawnych interwencji ratowniczych. Zapewnianie bezpieczeństwa należy do podstawowych 
obowiązków demokratycznych państw, które w tym celu organizują i utrzymują różnora-
kie podmioty ratownicze. W artykule przedstawiono analizę możliwości transgranicznego 
spojrzenia na problematykę zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przy-
granicznych, jak i na całym terytorium państwa, w szczególności w zakresie możliwości 
podejmowania międzynarodowej współpracy w organizowaniu akcji ratowniczych (ratun-
kowych) z użyciem sił i środków innych państw. Głównie skupiono się na identyfikacji za-
grożeń bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych i na pozostałej części 
terytorium państwa, w których likwidacji mogłyby być angażowane zasoby innych państw. 
Przedstawiono możliwe sfery i płaszczyzny współpracy ratowniczej, a także zidentyfikowano 
potencjalne problemy w organizowaniu działań ratowniczych oraz wskazano możliwości ich 
rozwiązywania.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo powszechne, zagrożenia, system ratowniczy, ratownictwo 
transgraniczne
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Cross-Border Rescue as a Form of International 
Cooperation and Integration as well as a Remedy  
in the Process of Ensuring Societal Security –  
Selected Aspects of Organization of Cross-Border  
Rescue Operations

Abstract

Currently societal security is an area associated with a wide range of threats, and the elim-
ination of their sources or minimising their adverse effects requires fast and efficient rescue 
interventions. Ensuring security is one of basic obligations of democratic states, which organize 
and maintain various emergency entities for this purpose. The article presents an analysis of 
possibilities of a cross-border view on the issue of ensuring societal security in border areas and 
throughout the entire territory of a country, in particular regarding the possibility of undertaking 
international cooperation in organizing rescue operations using the forces and resources of 
other countries. The main focus was on identifying threats to societal security in border areas 
and on the remaining territory of countries in which the resources of other countries could 
be involved. Possible areas and dimensions of rescue cooperation were presented, as well as 
potential problems in organizing emergency operations were identified and possibilities of 
solving them were indicated.

Keywords: societal security, safety, threats, rescue system, cross-border rescue

Received: 03.02.2020; Reviewed: 16.03.2020; Accepted: 16.03.2020

Транскордонне рятівництво як форма міжнародного 
співробітництва та інтеграції, а також інструмент  
у процесі запевнення суспільної безпеки –  
вибрані аспекти організації транскордонних 
рятувальних операцій

Анотація 
Сучасна суспільна безпека – це сфера, пов’язана з широким спектром загроз, усу-

нення їх джерел або обмеження негативних наслідків, що вимагає швидких та ефек-
тивних рятувальних інтервенцій. Запевнення безпеки – одне з основних зобов›язань 
демократичних держав, які організовують та підтримують для цього різні рятувальні 
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установи. У статті представлено аналіз можливостей транскордонного погляду на 
питання запевнення суспільної безпеки в прикордонних районах та на всій території 
країни, зокрема щодо можливості здійснення міжнародного співробітництва в орга-
нізації рятувальних операцій із застосуванням сил та засобів інших країн. Основна 
увага приділялася ідентифікації загроз суспільної безпеки в прикордонних районах 
та на решті території країн, в яких могли бути залучені засоби інших країн. Представ-
лено можливі сфери та рівні рятувальної співпраці, виявлено потенційні проблеми в 
організації рятувальних операцій та вказано можливості їх вирішення.

Ключові слова: суспільна безпека, загрози, система порятунку, транскордонне рятівництво
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Wstęp

Jednym z istotnych czynników warunkujących rozwój każdego obszaru (państwa, 
regionu administracyjnego, miejscowości itp.) oraz zamieszkujących/przebywających 
tam ludzi jest zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa, koja-
rzonego z podejmowaniem różnorakich działań zmierzających do uzyskania (w danej 
przestrzeni geograficzno-gospodarczo-politycznej) stanu wolności od zagrożeń dla 
człowieka (ludzi), umożliwiającego stworzenie warunków pozwalających na jego 
(ich) życie i przeżycie oraz rozwój. Wspomniana zależność przekłada się bowiem 
na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną danego terenu oraz sytuację żyjących lub 
przebywających chwilowo tam osób.

W kontekście powyższego zauważyć należy, iż występujące współcześnie zmiany 
klimatyczne, postęp cywilizacyjny oraz wielowymiarowa aktywność człowieka (m.in.: 
gospodarcza, społeczna, polityczna, turystyczno-wypoczynkowa itd.), to istotne gene-
ratory wielu niebezpiecznych sytuacji o różnorodnym charakterze oraz skali oddzia-
ływania, które wpływają destrukcyjnie na bezpieczeństwo powszechne (codzienne)1, 

  1 Bezpieczeństwo powszechne – stan otoczenia cywilizacyjnego i środowiska naturalnego, w którym 
obywatele i ich wspólnoty nie odczuwają zagrożenia swego istnienia, ani podstawowych interesów 
życiowych, ze względu na zapewnienie przez państwo, formalnych, instytucjonalnych i praktycznych 
gwarancji ochrony (…) życia, zdrowia, dóbr i środowiska w sytuacjach zagrożeń. Por. B.R. Kuc,  
Z. Ścibiorek, Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 
Warszawa 2013, s. 18.
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zagrażając życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku naturalnemu, w którym 
egzystują, a także majątkowi państwowemu i indywidualnemu. W kontekście niezwykle 
bogatego i różnorodnego katalogu zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych oraz ich 
kombinacji, zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego postrzegać należy „jako złożo-
ny proces działań podejmowanych nieustannie przez człowieka (ludzi/społeczeństwo/
władzę itp.) w celu uzyskania (przynajmniej chwilowego) stanu wolności od zagrożeń, 
umożliwiającego jego trwanie i przetrwanie oraz rozwój w danych warunkach otoczenia 
(rzeczywistości)” [1, s. 18].

Zadanie zapewnienia bezpieczeństwa należy do kluczowych obowiązków i odpo-
wiedzialności demokratycznych państw, definiowanych jako „trwały związek ludzi 
stale zamieszkujących określone terytorium, podlegających władzy zwierzchniej”  
[2, s. 312]. Szczególną rolę państwa i jego organów władzy w tym zakresie podkreśla 
Mariusz Gulczyński, stwierdzając, że jest ono „przymusową organizacją, wyposażoną 
w atrybuty władzy zwierzchniej” [3, s. 108], mającą „obowiązek ochraniać przed zagro-
żeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi ład zapewniający zasiedlającej jego terytorium 
społeczności, składającej się ze współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, 
warunki egzystencji korzystne odpowiednio do siły ich ekonomicznej pozycji i poli-
tycznych wpływów” [3]. Ukształtowane państwo, realizując obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa powszechnego, organizuje system ratowniczy powołując i utrzymując 
różnego rodzaju podmioty publiczne i wspierając społeczne organizacje ratownicze, 
które włącza w jego strukturę po spełnieniu przez nie szeregu kryteriów. Funkcjonu-
jące w systemie podmioty podejmują działania ratownicze (adekwatne do rodzaju 
zagrożenia) w celu ochrony i ratowania życia i zdrowia ludzi, majątku publicznego 
i indywidualnego oraz środowiska naturalnego. Skuteczność podejmowanych działań 
ratowniczych zależy od wielu czynników, w szczególności zaś od czasu ich podjęcia 
oraz adekwatności (ilościowej i jakościowej) sił i środków niezbędnych do likwidacji 
lub ograniczenia czynników powodujących zagrożenie oraz niekorzystnych skutków 
zaistniałej sytuacji kryzysowej.

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę zobrazowania możliwości oraz uwarun-
kowań ponadpaństwowego wykorzystania potencjałów ratowniczych poszczególnych 
państw w procesie zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygra-
nicznych, jak również na całym terytorium państw. W szczególności skupiono się na 
zdefiniowaniu ratownictwa transgranicznego oraz wskazaniu i scharakteryzowaniu 
kluczowych determinantów wpływających na skuteczność i efektywność działań ra-
towniczych. Dokonano identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w ob-
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szarach przygranicznych i na pozostałym terytorium państw, w których likwidacji lub 
ograniczaniu negatywnych skutków mogą być angażowane siły i środki innych państw. 
W kontekście wyselekcjonowanych zagrożeń przedstawiono możliwe sfery i płaszczy-
zny współpracy ratowniczej, a także wskazano potencjalne problemy w organizacji 
działań ratowniczych, w których uczestniczą podmioty ratownicze z innych państw 
oraz przedstawiono możliwości ich rozwiązywania.

1. Ratownictwo transgraniczne – definicja, zagrożenia  
     oraz determinanty sprawności i skuteczności działań

Ratownictwo to termin wieloznaczny, który możemy rozpatrywać w ujęciu rzeczowym 
i czynnościowym. Ujęcie rzeczowe identyfikuje go jako element (podsystem) systemu 
bezpieczeństwa państwa definiowany jako „ogół środków i metod ratowania życia ludz-
kiego i niesienia pomocy osobom w warunkach zagrożenia, a także służących ratowaniu 
lub zabezpieczaniu sprzętu, pomieszczeń i innych dóbr” [4, s. 112]. Z kolei kontekst 
czynnościowy kojarzy go z działaniami ratowniczymi (akcją ratowniczą/ratunkową), 
które w literaturze przedmiotu definiowane są na różne sposoby, w zależności od 
dziedziny ratownictwa. W jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 
(PRM), określa się je jako zespół fachowych działań pierwszej (doraźnej) pomocy 
określanych mianem medycznych czynności ratunkowych, udzielanych w warunkach 
pozaszpitalnych w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego w razie nagłych wypadków 
i zachorowań [5, s. 69–71]. Przy czym podejmowane działania mają na celu zatrzymanie 
procesu utraty zdrowia pacjenta, jego ustabilizowanie oraz przygotowanie do procesu 
leczenia [6]. Jest to dość obszerne wyjaśnienie. Bardziej zwięzłą, aczkolwiek mocno 
ubranżowioną definicję stosuje się w nomenklaturze strażackiej, według której działania 
ratownicze oznaczają „każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia 
lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia” [7]. Bardziej ogólnego wyjaśnienia 
zagadnienia dostarcza nam literatura ukształtowana na gruncie nauk wojskowych, 
która podaje, że akcja ratunkowa (ang. civil defence) to „działanie zorganizowane, 
zmierzające do osiągnięcia jakiegoś celu, aby oddalać od kogoś lub czegoś grożące mu 
niebezpieczeństwo; nieść pomoc” [6, s. 8].

Przywołane wyjaśnienia pozwalają stwierdzić, iż współcześnie w ogólnym uję-
ciu ratownictwo w aspekcie czynnościowym oznacza udzielanie (niesienie) „pomo-
cy podczas różnych niebezpiecznych sytuacji wywoływanych oddziaływaniem sił  
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przyrody oraz/lub działalnością człowieka (zamierzoną lub niezamierzoną), które 
w chwili materializacji oddziałują na człowieka/ludzi jako podmiot bezpieczeństwa, 
stwarzając zagrożenie dla jego/ich życia, zdrowia, majątku oraz środowiska naturalnego, 
w którym egzystuje/ą” [1, s. 7].

Biorąc pod uwagę tematykę opracowania dotyczącą transgranicznego wymiaru 
ratownictwa, należy podkreślić, że odnosi się ono do wszelkich działań ratowniczych 
i pomocowych podejmowanych w chwili materializacji różnorakich zagrożeń (zdro-
wotnych, naturalnych, antropogenicznych) przez podmioty ratownicze innych państw 
w ramach współpracy międzynarodowej. Świadczenie wspomnianej pomocy winno 
odbywać się z maksymalnym złagodzeniem lub zniesieniem ograniczeń wynikających 
z istnienia granic państwowych.

Aby dokonać identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, w których likwi-
dacji lub ograniczaniu ich skutków w momencie ich wystąpienia mogłyby uczestniczyć 
zagraniczne podmioty ratownicze, należy w pierwszym rzędzie zdefiniować termin 

„zagrożenie” oraz pojęcie „bezpieczeństwo powszechne”.
W literaturze przedmiotu znajduje się wiele wyjaśnień i interpretacji tych określeń. 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto słownikową definicję zagrożenia, która 
wyjaśnia, że jest to „sytuacja, w której pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu 
niebezpiecznego dla otoczenia” [6, s. 172]. W praktyce oznacza to, że zagrożenie należy 
identyfikować ze zjawiskiem niepożądanym i uciążliwym, „negatywnie oddziałującym 
na bezpieczeństwo” [8, s. 34] człowieka, traktowanego jako podmiot bezpieczeństwa. 
Dokonując interpretacji terminu bezpieczeństwo powszechne, posłużono się różny-
mi wyjaśnieniami zawartymi w literaturze przedmiotu. Na początek przeanalizujmy 
propozycję Bernarda Wiśniewskiego i Jarosława Prońko, którzy uważają, że jest ono 
częścią składową (rodzajem) bezpieczeństwa wewnętrznego i opisują je jako „stan 
zapewniający ochronę życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed 
skutkami klęsk żywiołowych i katastrof technicznych” [9, s. 35]. Jest to dość ogólna 
definicja, która z jednej strony wskazuje cenne wartości wymagające ochrony (życie 
zdrowie, majątek, środowisko), z drugiej zaś identyfikuje klęski żywiołowe2 oraz ka-

 2 Klęska żywiołowa – rozumie się przez to katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki 
zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na 
znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu 
nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych 
służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. Por. Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. nr 62 poz. 558, z późn. zm.), art. 3.
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tastrofy techniczne3 jako zagrożenia tegoż bezpieczeństwa. Przytoczone wyjaśnienie 
wskazuje, że autorzy utożsamiają z bezpieczeństwem powszechnym niekorzystne sy-
tuacje (zjawiska, zdarzenia, itp.) „o dużej skali oddziaływania, których skutki zagrażają 
życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu (majątkowi) w wielkich rozmiarach albo 
środowisku na znacznych obszarach” [10, s. 26]. Obszerniejszego wyjaśnienia tego po-
jęcia dostarczają Bolesław Kuc i Zbigniew Ścibiorek. Stwierdzają oni, że bezpieczeństwo 
powszechne, określane często mianem bezpieczeństwa codziennego, to „stan otocze-
nia cywilizacyjnego i środowiska naturalnego, w którym obywatele i ich wspólnoty, 
nie odczuwają zagrożenia swego istnienia, ani podstawowych interesów życiowych,  
ze względu na zapewnienie przez państwo, formalnych, instytucjonalnych i praktycz-
nych gwarancji ochrony (…) życia, zdrowia, dóbr i środowiska w sytuacjach zagrożeń” 
[11, s. 8]. Analizując przytoczone definicje, stwierdzić należy, iż w obydwu wskazany 
jest tożsamy katalog wartości do ochrony, zaś zagrożenia obejmują szerokie „spektrum 
niekorzystnych sytuacji wynikających ze wzajemnych relacji i interakcji zachodzących 
pomiędzy elementami specyficznej triady” [10, s. 27] obejmującej:
•	 człowieka/ludzi (podmiot bezpieczeństwa) oraz podejmowanych przez niego/

nich działań;
•	 otoczenie cywilizacyjne (sztuczne środowisko antropogeniczne), powstałe w wy-

niku materialnej działalności człowieka;
•	 środowisko przyrodnicze (naturalne), oznaczające „ogół ożywionych i nieożywio-

nych elementów przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy 
żywe” [12, s. 20].
Przyjmując za punkt odniesienia powyższe wyjaśnienia, stwierdzić należy, że za-

grożenia bezpieczeństwa powszechnego to wszelkie niebezpieczne (trudne) sytuacje, 
które mogą:
•	 powodować obrażenia oraz skutkować utratą życia lub zdrowia ludzi oraz innych 

istot żywych;
•	 generować straty materialne w majątku indywidualnym lub społecznym (pań-

stwowym);
•	 wyrządzać szkody w środowisku naturalnym4, powodując pogorszenie jego stanu.

 3 Katastrofa – nagłe i nieoczekiwane wydarzenie niosące ze sobą negatywne skutki: straty materialne 
oraz ciężkie urazy lub śmierć ludzi. Por. [4, s. 60].

 4 Środowisko naturalne (geograficzne) człowieka – ogół zewnętrznych warunków (fizycznych, che-
micznych, biologicznych oraz społecznych), mających bezpośredni lub pośredni, natychmiastowy 
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Zbiór niebezpiecznych sytuacji (zjawisk), które mogą wywoływać przedstawione 
powyżej straty jest niezwykle zróżnicowany pod względem rodzaju (charakteru) zagro-
żeń, jak i skali oddziaływania i wyrządzanych szkód. Obejmuje on zdarzenia punktowe 
i przestrzenne, pojedyncze i masowe, wywołane siłami przyrody oraz prowokowane 
przez działalność i zachowania człowieka, m.in.: trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie, 
podtopienia, lawiny, huragany, susze, pożary, wypadki i katastrofy (komunikacyjne, 
techniczne, chemiczne, ekologiczne), terroryzm, nagłe zachorowania itp. Cechami 
charakteryzującymi przywołane zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, czyhające 
na ludzkie życie i zdrowie oraz jego walory materialne i środowisko, w którym żyje 
są zaskoczenie i nieprzewidywalność miejsca i czasu ich materializacji, zmienność 
charakteru (rodzaju) oraz skali oddziaływania i powodowanych niekorzystnych skut-
ków. Wspomniane czynniki stanowią główne determinanty, które należy uwzględniać, 
organizując służby i systemy ratownicze, których zadaniem jest niesienie pomocy 
w przypadku wystąpienia zagrożenia.

W kontekście przedstawionego powyżej obszernego katalogu zagrożeń bezpie-
czeństwa powszechnego oraz charakteryzujących je cech i skutków towarzyszących 
ich materializacji, podkreślić należy, iż skuteczne niesienie pomocy zależne jest od 
spełnienia czterech podstawowych warunków, nazywanych w literaturze regułą 4W 
[13, s. 23]. Wspomniana reguła wskazuje, że oczekiwaną skuteczność działań ratowni-
czych może zapewnić ich podjęcie we właściwym miejscu i czasie oraz przez właściwą 
ilość sił i środków o pożądanych parametrach jakościowych, adekwatną do charakteru 
i skali niekorzystnego zjawiska. Każdy ze wspomnianych warunków (czynników) ma 
swoją wartość w końcowym sukcesie ratowniczym, lecz kluczowymi wyznacznikami 
sprawności reagowania na zagrożenie jest szybkość reakcji definiowana jako czas 
upływający od powstania zdarzenia do przybycia odpowiednich zasobów ratowni-
czych [14, s. 117]. Warto dodać, iż przybycie na czas adekwatnych (w odpowiedniej 
ilości i o właściwej jakości) sił i środków ratowniczych na miejsce katastrofy/zdarzenia 
w dużej mierze decyduje o możliwości uratowania życia czy zdrowia człowieka, a także 
ograniczeniu bólu czy cierpienia. Daje szansę na minimalizację strat materialnych 
w mieniu i środowisku.

lub przyszły wpływ na całokształt działalności człowieka, jego życie, zdrowie oraz potomstwo. 
Por. M. Hajder, B. Florek, M. Nycz, Klasyfikacja technologiczna zagrożeń wybranych obszarów 
Podkarpacia [w:] Innowacyjna gmina. Informatyka w  jednostkach samorządu terytorialnego,  
M. Hajder (red.), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2014, s. 75.
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2. Podsystemy ratownicze w Polsce – wybrane organizacje ratownicze  
      i zakres ich odpowiedzialności

Biorąc pod uwagę obszerny katalog zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, który 
w związku z postępem cywilizacyjnym i zmianami klimatycznymi nieustannie się rozrasta 
oraz wskazane wyżej determinanty, należy zauważyć, że zapewnienie korzystnych wa-
runków egzystencji społeczeństwu jest sporym wyzwaniem dla państwa i jego organów, 
których zadaniem jest organizacja podsystemu ratowniczego, jako elementu w systemie 
bezpieczeństwa państwa. Przy czym pojęcie system bezpieczeństwa należy identyfikować 

„jako zespół norm i gwarancji prawnych, sposób zorganizowania władzy publicznej wraz 
z określeniem zadań z tego zakresu oraz funkcjonujących podsystemów wykonawczych, 
stwarzający formalne i praktyczne warunki ochrony obywateli przed niebezpieczeństwami 
zagrażającymi ich życiu, zdrowiu, mieniu i środowisku” [15, s. 8]. Zauważyć należy, że ze 
względu na rozbudowany zbiór zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, które stwa-
rzają ryzyko utraty życia i zdrowia ludzi oraz strat w majątku i środowisku, w systemie 
ratowniczym funkcjonują różne organizacje (państwowe, pozarządowe, komercyjne), 
specjalizujące się w określonych dziedzinach ratownictwa, które samodzielnie i we 
współpracy z innymi podejmują działania ratownicze.

Aby zobrazować złożoność problemu, dokonajmy analizy wybranych podsystemów 
ratowniczych w Polsce. Rozpocznijmy od niesienia pomocy w stanach zagrożenia ży-
cia, spowodowanych chorobą lub wypadkiem. W tej dziedzinie specjalizuje się system 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, w którego strukturze funkcjonują m.in.: zespoły 
ratownictwa medycznego (ZRM) „na karetkach”, lotnicze zespoły ratownictwa medycz-
nego (LZRM) obsługiwane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) oraz szpitalne 
oddziały ratunkowe (SOR). Gaszenie pożarów oraz niesienie pomocy w czasie klęsk 
żywiołowych, katastrof technicznych oraz innych miejscowych zagrożeń powstałych 
w wyniku oddziaływania sił przyrody lub działalności człowieka to domena Pań-
stwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej 
(JOP), zwłaszcza ochotniczych, zakładowych i wojskowych straży pożarnych (OSP, 
ZSP, WSP), zakładowych służb ratowniczych (ZSR), które na wezwanie PSP mają 
obowiązek uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Niesienie pomocy w gó-
rach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone oraz zapobieganie wypadkom 
w górach i ochrona środowiska górskiego to sfera odpowiedzialności państwa, która 
jest realizowana poprzez utworzony przez państwo system bezpieczeństwa w górach, 
obecnie bazujący w szczególności na zasobach Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
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Ratunkowego (GOPR) i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR). 
Zapewnianiem bezpieczeństwa na śródlądowych akwenach w Polce zajmuje się wiele 
podmiotów społecznych i prywatnych. Warunkiem świadczenia usług w tym zakresie 
jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie 
ratownictwa wodnego (wydanej na podstawie ustawy o bezpieczeństwie osób przeby-
wających na obszarach wodnych) oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących 
z systemem PRM. Jak podaje ministerstwo, aktualnie taką zgodę posiada 115 podmio-
tów [16]. Analizując ich listę, zauważamy, że duża część z nich to organizacje zrzeszone 
w strukturze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR), będącego 
specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym. Celem działania wspo-
mnianych podmiotów jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy 
wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. 
Organizowanie działań mających na celu poszukiwanie i ratowanie życia na morzu 
oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego to zadania, które 
realizuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR). Niesieniem po-
mocy w czasie wypadków w górnictwie zajmują się służby ratownictwa górniczego, 
przedsiębiorcy oraz podmioty zawodowo trudniące się ratownictwem górniczym, 
takie jak np. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu (CSRG S.A). 
Udzielaniem pomocy statkom powietrznym znajdującym się w niebezpieczeństwie 
w polskiej przestrzeni powietrznej, a także niesieniem pomocy załogom i pasażerom 
tych statków oraz innym osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń lotniczych (bez 
względu na przynależność państwową tych statków i osób) zajmuje się Lotnicza Służ-
ba Poszukiwania i Ratownictwa (służba ASAR). Zauważyć należy, że przedstawione 
powyżej dziedziny ratownictwa i skojarzone z nimi podmioty ratownictwa to tylko 
pewna część szeroko rozumianego ratownictwa. Bowiem w sferze tej działa jeszcze wiele 
innych organizacji, które współpracują z przywołanymi lub samodzielnie wykonują 
specjalistyczne zadania mające na celu ratowanie i ochronę ludzkiego życia i zdrowia, 
czy też środowiska naturalnego. Przykładowo, Polski Czerwony Krzyż (PCK) zajmuje się 
obecnie m.in. nauczaniem i udzielaniem pierwszej pomocy w czasie nagłych wypadków, 
katastrof czy klęsk żywiołowych, propaguje krwiodawstwo oraz zajmuje się przygoto-
waniem społeczeństwa do właściwego reagowania na niekorzystne zdarzenia losowe  
[17, s. 142–144]. Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami (STORAT) 
to organizacja zajmująca się szkoleniem psów ratowniczych (gruzowy, tropiący, la-
winowy) do poszukiwania osób zaginionych i zasypanych w wyniku katastrof oraz 
utrzymująca zespoły ratownicze (pies z przewodnikiem i nawigator), które wspierają 
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działania poszukiwawcze prowadzone przez inne służby (np. Policja, GOPR, PSP)  
[17, s. 149–151]. Warto podkreślić, że przestrzenna organizacja systemu ratowniczego 
w Polsce, jak również w innych krajach, skorelowana jest z charakterem zagrożeń, 
które mogą wystąpić na danym obszarze. Niektóre podmioty rozmieszczone są na 
terytorium całego kraju. Przykładowo w Polsce są to system Państwowe Ratownictwo 
Medyczne oraz krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) ze szczególną rolą PSP, 
gdyż zakres ich odpowiedzialności obejmuje zagrożenia, które mogą się zmateria-
lizować w każdym miejscu. Inne, jak np. podmioty uprawnione do wykonywania 
ratownictwa w górach, czy też na obszarach wodnych (GOPR/TOPR, WOPR), Służbę 
SAR zlokalizowano w miejscach, w których mogą wystąpić zagrożenia związane z ich 
zakresem działania. W obu przypadkach kluczowym kryterium ich dyslokowania 
jest czas dotarcia do miejsca zdarzenia. Trzeba jednak dodać, że ze względu na 
ograniczenia ekonomiczne oraz nieprzewidywalność miejsca, gdzie może nastąpić 
zagrożenie dla życia ludzkiego w wyniku jakiejś niebezpiecznej sytuacji, a także 
wyjątkowo krótki czas, w jakim powinna być udzielona pomoc, by uratować życie, 
nie ma możliwości zbudowania takiego systemu, który w 100% zapewniłby przybycie 
w wymaganym czasie sił i środków odpowiedniego podmiotu ratowniczego. Drugim 
problemem w zapewnieniu adekwatnej pomocy jest skala negatywnego zjawiska, 
gdzie udzielenie skutecznej pomocy wymaga zaangażowania znacznych sił i środ-
ków ratowniczych, które przekraczają możliwości danego państwa. Wspomniane 
problemy sprawiają, że konieczne staje się współdziałanie elementów systemów 
ratowniczych organizowanych przez poszczególne państwa w wymiarze krajowym, 
jak i w układzie transgranicznym.

W kontekście powyższych eksplikacji należy zauważyć, że w nazewnictwie po-
szczególnych podmiotów i systemów świadczących usługi ratownicze w Polsce (jako 
bytów realnych), stosowane są określenia „system ratownictwa” (np. system PRM) 
lub „system ratowniczy” (np. KSRG). Wspomniana różnorodność terminologiczna 
w praktyce nie powoduje jednak zakłóceń w ich funkcjonowaniu i współdziałaniu 
ze względu na „spójność wartości chronionych, wśród których wymienia się zdrowie 
i życie ludzkie, a także mienie i środowisko w zakresie zapewnienia minimum egzy-
stencjalnego zagrożonej ludności” [18, s. 109]. By jednak wprowadzać ład do praktyki 
badań i budowanych teorii, należałoby dążyć do ujednolicenia terminologii dotyczącej 
przedmiotu badań, jakim jest ratownictwo. Wartościową propozycję rozwiązania tego 
problemu przedstawia Paweł Gromek, który zauważa, że przymiotnik ratowniczy 
nadaje charakter wykonawczy temu, co opisuje. Z kolei termin ratownictwo posiada 
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znaczenie szersze, gdyż jak zauważa autor, kojarzony jest z działaniami zarządczymi 
i wykonawczymi obejmującymi w szczególności działania i czynności ratownicze  
[18, s. 102–114].

3. Transgraniczne ratownictwo – wybrane aspekty i problemy  
      organizacyjno-funkcjonalne

Eksplorując problematykę ratownictwa transgranicznego jako środka do skuteczniej-
szego zapewniania bezpieczeństwa powszechnego, podkreślić należy, że obowiązkiem 
każdego demokratycznego państwa jest ochrona ludności przebywającej na jego te-
rytorium, skoncentrowana w chwili wystąpienia zagrożenia na ochronie życia i zdro-
wia, mienia oraz środowiska naturalnego jako istotnego czynnika egzystencjalnego. 
Przy czym należy pamiętać, iż każde państwo, jako suwerenny podmiot stosunków 
międzynarodowych, ma prawo do kreowania własnej polityki bezpieczeństwa, w tym 
budowania systemu ratowniczego według własnego uznania oraz ustalania zasad jego 
funkcjonowania na własnym terytorium, jak i poza nim. Obszar odpowiedzialności 
i wpływów państwa wyznacza jego granica, stanowiąca ustaloną w terenie linię (na 
której kończy się władza państwowa) oddzielającą „terytorium państwa od terytorium 
innego państwa albo od terytorium niepodlegającego wyłącznej jurysdykcji narodowej” 
[19, s. 109]. 

Uwzględniając suwerenność każdego państwa w kontekście transgranicznego 
spojrzenia na problematykę zapewniania bezpieczeństwa powszechnego, w którego 
urzeczywistnianiu uczestniczą różne podmioty ratownicze, warto zauważyć, iż klu-
czowymi determinantami, które winny decydować o potrzebie użycia zagranicznych 
sił ratowniczych jest możliwie jak najkrótszy czas dotarcia do poszkodowanych (za-
grożonych) oraz zapewnienie odpowiedniej ilości sił i środków, adekwatnej do skali 
negatywnego zjawiska i potrzeb pomocowych. Przywołane determinanty wskazują, 
że transgraniczna współpraca ratownicza może dotyczyć zdarzeń punktowych (nagłe 
zachorowania, wypadki, pożary itp.), powstających na granicy i w strefie przygranicznej, 
gdzie głównie liczy się czas dotarcia z pomocą odpowiednich służb pomocowych oraz 
dużych katastrof i klęsk (tj.: powodzie, tsunami, trzęsienia ziemi, awarie techniczne, 
duże pożary itp.), w których do skutecznej likwidacji zagrożenia wymagane jest zaanga-
żowanie znacznych wyspecjalizowanych zasobów ratowniczych przy nieprzekroczeniu 
maksymalnego czasu dotarcia uzasadniającego ich wykorzystanie w działaniach ope-
racyjnych. Przykładem takich zdarzeń mogą być katastrofalne pożary lasów w Szwecji 
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w lipcu 2018 r., w których gaszeniu uczestniczyły siły i środki z Włoch, Francji, Niemiec, 
Litwy, Danii, Portugalii i Polski (7 samolotów, 6 śmigłowców, 67 pojazdów i ponad 
360 ratowników) [20].

Prowadząc rozważania na temat transgranicznej współpracy ratowniczej, zarówno 
w strefie przygranicznej, jak i na terytorium całego kraju, należy pamiętać, że zgodnie 
z zasadą suwerenności5 każde państwo samodzielnie odpowiada za zapobieganie, 
przygotowanie, reagowanie oraz usuwanie skutków zagrożeń, zaś rolą innych państw 
winno być wspieranie i uzupełnianie ich działań. 

Podkreślić należy, że właśnie taka reguła obowiązuje w funkcjonowaniu Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności (UMOL) (ang. Union Civil Protection Mechanism) 
powołanego w 2001 r. w Unii Europejskiej, którego głównym celem działania jest 
zacieśnienie i doskonalenie współpracy między państwami członkowskimi UE oraz 
uczestniczącymi w nim sześcioma innym państwami (Islandia, Norwegia, Serbia, Ma-
cedonia Północna, Czarnogóra i Turcja) w dziedzinie ochrony ludności, w celu poprawy 
zapobiegania, gotowości i reagowania na katastrofy. Warto zauważyć, że podstawą 
powołania mechanizmu były dwie przesłanki. Pierwsza to świadomość sygnatariuszy, 
iż zasięgu klęski żywiołowej czy katastrofy nie ograniczają granice sztucznie wyzna-
czone przez człowieka. Rozprzestrzenianie się niektórych zagrożeń jest ograniczane 
przez granice naturalne i mogą one uderzyć jednocześnie w jeden lub kilka krajów 
bez wystąpień symptomów zagrożenia. Druga zaś to zrozumienie, że skala zagrożenia 
może przerosnąć możliwości reagowania każdego (bez względu na zasobność) kraju 
i pojedyncze państwo sobie nie poradzi ze skutecznym i efektywnym niesieniem 
pomocy. Takie pojmowanie problemu przyczyniło się do zacieśniania współpracy 
między państwami członkowskimi UE, jak również wspomnianymi wyżej sześcioma 
innymi krajami, łączeniu i integracji ich zdolności ratowniczych w zakresie ochrony 
ludności w celu silniejszej i bardziej spójnej zbiorowej reakcji na rozliczne zagrożenia. 
Mechanizm, którego istotnym elementem jest Centrum Koordynacji Reagowania 
Kryzysowego (ERCC – ang. Emergency Response Coordination Centre), permanentnie 
(24 godziny na dobę) koordynuje udzielanie pomocy krajom dotkniętym katastro-
fami i klęskami żywiołowymi, przez zasoby pozostałych uczestników mechanizmu, 

 5 Zasadą ustrojową demokratycznego państwa prawnego pozostaje suwerenność ujmowana tak 
w aspekcie zewnętrznym, jak wewnętrznym oraz kontrola sprawowana przez suwerena lub w imie-
niu suwerena nad całością spraw publicznych. Por. A. Sylwestrzak, Zasada suwerenności i kontroli 
w III RP na tle Unii Europejskiej, Gdańskie Studia Prawnicze 2016, Tom XXXVI, s. 405. 
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w ramach tzw. dobrowolnej Europejskiej Puli Ochrony Ludności6 (EPOL). Działania 
pomocowe obejmują w szczególności: sporządzanie ekspertyz oraz kierowanie w rejon 
katastrofy ekspertów i zespołów ratowniczych oraz sprzętu specjalistycznego, nie-
zbędnych do skutecznego prowadzenia działań ratowniczych i humanitarnych. Istotą 
funkcjonowania zasobów EPOL jest kompatybilność zespołów interwencyjnych, która 
zapewnia sprawność i skuteczność reagowania na katastrofę. Sposobem na osiągniecie 
zgodności i komplementarność między zespołami interwencyjnymi oraz ich wysokiej 
sprawności są różnorakie ćwiczenia doskonalące prowadzone w ramach mechanizmu 
oraz certyfikacja stanu ich zorganizowania według jednolitych kryteriów jakościowych.

Przedstawiona charakterystyka zorganizowania i działania mechanizmu wskazuje, 
że jest to instrument przeznaczony do zwalczania głównie zagrożeń o dużej skali od-
działywania, które dotykają dane państwo, przerastając jego możliwości reagowania. 
Podkreślić należy, że procedura dysponowania zasobów ratowniczych innych państw 
i ich dotarcia na miejsce katastrofy liczona jest w godzinach, a niekiedy nawet dniach. 
Dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem mechanizmu wskazują, 
że w wielu przypadkach istotnym ograniczeniem w szybkim dotarciu w rejon katastrofy 
potrzebnych zasobów był brak dostępności odpowiednich samolotów do transpor-
tu grup ratowniczych oraz ich sprzętu, a także duże koszty ich czarterowania [21]. 
Uwzględniając powyższe przeszkody oraz znaczenie czasu w zapewnieniu skutecznej 
pomocy, sygnatariusze UMOL podjęli starania rozwiązania tego problemu. Ich wysiłki 
zaowocowały utworzeniem w marcu 2019 r. wspólnotowej rezerwy zasobów ratow-
niczych określanej mianem rescEU. Komponent ten mają tworzyć w szczególności 
środki powietrzne (samoloty, helikoptery) do walki z pożarami lasów oraz zasoby 
pozwalające reagować na sytuacje kryzysowe wymagające pilnej pomocy medycznej, 
w szczególności w zakresie ewakuacji medycznej oraz założenia i obsługi szpitala po-
lowego. Poza wspomnianymi zdolnościami technicznymi, rezerwa rescEU obejmuje 
również gromadzenie leków i środków medycznych [20]. Aby zapewnić oczekiwaną 
sprawność i liczebność puli rezerwowej, zostały także wprowadzone mechanizmy 

 6 Europejska Pula Ochrony Ludności (EPOL) – zespoły ratownicze lub medyczne, eksperci, specja-
listyczny sprzęt lub transport, które każde państwo dobrowolnie deklaruje do szybkiego zadyspo-
nowania w miejsce katastrofy. W chwili obecnej EPOL tworzą 23 państwa, wystawiając łącznie 
106 zespołów w 30 specjalnościach, w tym: miejskie zespoły poszukiwawcze i ratownicze, zespoły 
i zdolności do zwalczania pożarów w lasach, zespoły ratownictwa medycznego, sprzęt do oczysz-
czania wody, jednostki pompujące o dużej pojemności itp. Por. https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/
CP-Pool#/how_to_contribute/registration (dostęp: 27.01.2020).
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finansowe pozwalające na tworzenie i utrzymywanie przez państwa uczestniczące 
w UMOL takich zasobów lub ich nabywania, wynajmowania lub leasingowania przez 
wskazane przez Komisję Europejską państwa członkowskie [22]. Zgodnie z przyjętymi 
założeniami, wzmocnienie UMOL o rezerwę rescEU ma poprawić przygotowanie Unii 
Europejskiej do reagowania na wszystkie rodzaje sytuacji kryzysowych, w szczegól-
ności różnorakie klęski żywiołowe i katastrofy: techniczne, chemiczne, biologiczne, 
radiologiczne i nuklearne.

Inaczej ma się rzecz ze zdarzeniami punktowymi, dotyczącymi pojedynczych osób, 
jak i dużych grup (zdarzeń masowych), które powstają w pasie przygranicznym, a suk-
ces ratowniczy w głównej mierze zależny jest od szybkości udzielenia fachowej pomocy 
w krótkim, liczonym w minutach czasie. Dotyczy to w szczególności zagrożeń dla życia 
i zdrowia ludzi spowodowanych, np. stanem chorobowym, wypadkiem7 (w pracy, pod-
czas wypoczynku, w ruchu transportowym/komunikacyjnym itp.), pożarem w obiek-
tach, w których przebywają ludzie, a także zagrożeń, które rozwijając się na terytorium 
jednego kraju mogą przenieść się na teren innego państwa, powodując zagrożenie 
dla życia i zdrowia przebywających tam osób oraz mieniu, środowisku naturalnemu,  
np. przemieszczająca się chmura toksycznej substancji czy zanieczyszczenie wody 
w rzece. Wspomnieć należy, że charakter zagrożeń, jakie mogą się zmaterializować 
na granicy i w pasie przygranicznym jest w dużym stopniu związany z uwarunkowa-
niami geograficzno-przestrzennymi jakie tam występują, w szczególności obejmują-
cymi stopień zurbanizowania terenu i związaną z nim gęstość zaludnienia, nasycenie 
infrastrukturą techniczną i gospodarczą (w tym przemysłową) oraz jej stan, warunki 
geograficzne: geologiczne, meteorologiczne, topograficzne, hydrologiczne itp. Anali-
zując w tym aspekcie granicę Polski, możemy wskazać różnorakie zagrożenia, których 
poziom ryzyka wystąpienia jest współuzależniony m.in. od uwarunkowań geograficz-
nych. Południowa granica to dwa łańcuchy górskie – Sudety i Karpaty, gdzie występuje 
duże natężenie ruchu turystycznego. Niefrasobliwość turystów niejednokrotnie jest 
przyczyną wielu zaginięć czy wypadków, do których z pomocą wyruszają zespoły ra-
towników górskich, by poszukiwać, udzielać pomocy medycznej, ewakuować ofiary 

 7 Wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną związaną z oddziaływaniem sił 
przyrody lub szeroko rozumianą działalnością (aktywnością) człowieka, powodujące uraz lub 
śmierć. Definicja autora opracowana na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r. nr 199 poz. 1673, 
z późn. zm.), art. 3.1.
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i osoby zagrożone lub rannych do jednostek systemu PRM (ZRM/LZRM). Granica 
północna to obszar morski, gdzie dominują zagrożenia związane z żeglugą, zatonięcia 
statków i zanieczyszczenia olejowe i chemiczne środowiska morskiego. Służbą wiodąca 
w niesieniu pomocy wobec tych zagrożeń jest Służba SAR. Na zachodniej i wschodniej 
granicy kraju w wielu miejscach została ona utworzona na naturalnych ciekach wod-
nych i przebiega wzdłuż głównych rzek (Odra, Nysa Łużycka, Bug, San), które stwarzają 
ryzyko wystąpienia powodzi. Ponadto, w zależności od występowania poszczególnych 
źródeł zagrożeń, obszary przygraniczne charakteryzuje się wysokim stopniem zagro-
żeń związanych z transportem drogowym i kolejowym, pożarami (lasów i roślinności 
porastającej tereny oraz obiektów tam zlokalizowanych), uwolnieniem toksycznych 
i szkodliwych substancji do środowiska (powietrza, wody, gleby) z zakładów zwięk-
szonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR i ZDR) 
oraz przewozu toksycznych środków przemysłowych (TŚP), a także całą gamą niebez-
piecznych sytuacji i wypadków powodujących nagłe pogorszenie stanu zdrowotnego 
przebywających tam ludzi. Prym w niesieniu pomocy wobec wyzwań związanych z tymi 
zagrożeniami wiodą system PRM oraz KSRG z PSP i pozostałymi JOP. 

Analizując zidentyfikowane zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, jakie mogą 
wystąpić w obszarze przygranicznym, należy podkreślić, że osiągniecie wysokiej sku-
teczności działań ratowniczych wymaga ich podejmowania w bardzo krótkim czasie. 
W wielu przypadkach są to czasy od kilku do kilkunastu minut, jak np. w przypadku 
zatrzymania krążenia, gdzie czas na wdrożenie czynności reanimacyjnych (masaż serca, 
sztuczna wentylacja) waha się w przedziale od 3 do 5 min. i w literaturze medycznej 
określany jest terminem „diamentowe trzy minuty” [23]. Warto dodać, że w zależności 
od rodzaju zagrożenia i indywidualnych cech organizmu osoby nim dotkniętej, cza-
sowe kryteria przetrwania w niebezpiecznym środowisku są zróżnicowane. Mogą to 
być minuty, godziny, a czasem dni, jak w przypadku górnika Alojzego Piątka, który po 
zawale w kopalni przetrwał pod ziemią bez jedzenia i picia siedem dni [24]. Powyższe 
dowodzi, że w ratownictwie „upływający czas jest stałym partnerem zmagań ratow-
ników podejmowanych w trosce o przeżycie ofiar wypadków czy pożarów” [1, s. 62] 
czy też innych niekorzystnych sytuacji. Podkreślić również należy, iż realizowane pod 
presją czasu działania ratownicze mogą stanowić dodatkowy czynnik zagrożenia dla 
rannego czy poszkodowanych, związany z możliwością popełnienia błędów koncep-
cyjnych w organizacji akcji ratunkowej, jak również niedoskonałości wykonawczych 
w realizowaniu czynności ratowniczych.
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4. Prawo oraz administracja publiczna w transgranicznej współpracy ratowniczej

Odnosząc się do tematyki niniejszego opracowania, podkreślić należy, że wiodącą rolę 
w organizowaniu transgranicznej współpracy ratowniczej winna spełniać administracja 
publiczna na wszystkich szczeblach zorganizowania (centralnym, wojewódzkim, powia-
towym, gminnym). Gdyż to do jej obowiązków należy organizacja systemu ratowniczego 
oraz „zapewnienie współpracy poszczególnych jego elementów, a także koordynacja 
podejmowanych działań przez poszczególne podmioty tworzące system lub świadczą-
ce na jego rzecz” [25, s. 26]. Przy czym każdy ze szczebli i związanych z nim organów 
władzy spełnia inną rolę i wykonuje związane z nią zadania. Uogólniając, szczebel 
centralny w głównej mierze zajmuje się tworzeniem podstaw prawnych, planowaniem, 
organizowaniem i nadzorowaniem funkcjonowania systemu na szczeblu krajowym. 
Szczebel wojewódzki, którego organem wykonawczym jest wojewoda, koncentruje się 
na organizowaniu systemu ratowniczego i zapewnieniu jego sprawnego funkcjonowania 
na poziomie wojewódzkim. Jego podstawowym zadaniem w sferze bezpieczeństwa po-
wszechnego jest zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji rządowej 
i samorządowej, działających w województwie oraz kierowanie ich działalnością w za-
kresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, 
a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz 
zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach [26]. 
Do obowiązków wojewody w tym zakresie należy w szczególności organizowanie 
i nadzorowanie funkcjonowania: systemu powiadamiania ratunkowego (SPR), KSRG 
oraz wykonywanie całego katalogu zadań wynikających ze sprawowania funkcji organu 
zarządzania kryzysowego i szefa obrony cywilnej w województwie, a których realizacja 
wpisuje się w proces reagowania. Analizując zapisy ustaw o samorządzie powiatowym 
oraz gminnym, a także o ochronie przeciwpożarowej i zarządzaniu kryzysowym, moż-
na stwierdzić, że również i te szczeble oraz reprezentujące je organy zobowiązane są 
do dbania o bezpieczeństwo powszechne i zapewnianie poprawnego funkcjonowania 
elementów systemów ratowniczych funkcjonujących na administrowanych przez nie 
obszarach (gmin i powiatów), a niekiedy w nadzwyczajnych sytuacjach zagrożeń życia, 
zdrowia lub środowiska, kierowania nimi [27].

Eksplorując problematykę transgranicznego ratownictwa na terenach przygranicz-
nych w kontekście zadań administracji publicznej, a także uwzględniając suwerenność 
państw, zauważyć należy, iż rolą organów centralnych winno być stworzenie podstaw 
i ram prawnych tych działań. Z kolei obowiązkiem władz niższych szczebli administracji 
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publicznej oraz kierujących podmiotami ratowniczymi powinno być dobre, oparte na 
analizie zagrożeń i możliwości reagowania zasobów (własnych i sąsiedzkich), zorga-
nizowanie współdziałania w zakresie dysponowania oraz udzielania pomocy potrze-
bującym przez adekwatne do rodzaju zagrożenia służby ratunkowe. Analizując sferę 
prawnych uregulowań omawianych kwestii z perspektywy Rzeczypospolitej Polskiej, 
warto podkreślić, że ze wszystkimi sąsiednimi krajami, a także niektórymi dalszymi, 
zostały zawarte umowy o współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk 
żywiołowych i poważnych wypadków8. Wspomniane dokumenty określają zasady 

 8 Według stanu prawnego na 4 marca 2020 r. Rzeczpospolita Polska posiada zawarte umowy z na-
stępującymi krajami:
•	 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruskiej o współpra-

cy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom 
oraz usuwania ich następstw, sporządzona w Białymstoku 23 kwietnia 2015 r.;

•	 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy 
w dziedzinie zapobiegania katastrofom naturalnym i awariom technicznym oraz usuwania ich 
następstw, sporządzona w Zagrzebiu 17 września 2003 r.;

•	 Umowa miedzy Rzeczpospolitą Polska a Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy 
w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń, sporządzona 
w Warszawie 8 czerwca 2000 r.;

•	 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy 
i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, 
sporządzona w Warszawie 4 kwietnia 2000 r.;

•	 Umowa między Rzeczpospolitą Polska a Republika Federalną Niemiec o wzajemnej pomo-
cy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub i innych poważnych wypadków, sporządzona 
w Warszawie 10 kwietnia 1997 r.;

•	 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy 
w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich 
skutków, sporządzona w Warszawie 25 sierpnia 1993 r.;

•	 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy 
i wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, 
sporządzona w Bratysławie 24 stycznia 2000 r.;

•	 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy 
w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym wypadkom oraz w usuwaniu ich 
następstw, sporządzona w Warszawie 13 kwietnia 2005 r.;

•	 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współ-
pracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym 
i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw, sporządzona w Warszawie 
19 lipca 2002 r.;
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dobrowolnego świadczenia pomocy przez umawiające się strony, wskazując w szcze-
gólności [28]:
•	 organy właściwe do zwracania się o pomoc i przyjmowanie wniosków o jej udzie-

lenie oraz ich kompetencje;
•	 obszary i formy współpracy i udzielania pomocy;
•	 zasady przekraczania granicy i przebywania na terytorium sąsiedniego państwa;
•	 wymagania dotyczące transportowania wyposażenia ratowniczego i przedmiotów 

pomocy przez granicę oraz użycia w tym zakresie statków powietrznych;
•	 problematykę kierowania działaniami ratowniczymi oraz ich koordynacji i za-

pewniania łączności;
•	 zasady dotyczące ponoszenia kosztów i świadczeń odszkodowawczych związanych 

ze stratami poniesionymi w przez ratowników, jak i w sprzęcie ratowniczym.
Analiza zapisów umów z sąsiednimi krajami dowodzi, że w RP organem właściwym 

do występowania o pomoc jest minister spraw wewnętrznych oraz upoważnione przez 
niego inne organy. Wyjątek stanowi umowa z Rosją, gdzie zapisano, że kompetentnym 
organem upoważnionym do zwracania się o pomoc jest Państwowy Komitet Federacji 
Rosyjskiej do spraw Obrony Cywilnej, Sytuacji Wyjątkowych i Likwidacji Skutków 
Klęsk Żywiołowych [29]. Patrząc z kolei na zapisy wspomnianych umów pod kątem 
niekorzystnych zdarzeń oraz podmiotów ratowniczych, które na ich podstawie mogłyby 
udzielać pomocy, możemy stwierdzić, że używane powszechnie w ich treści stwierdze-
nie „Umawiające się Strony udzielają sobie wzajemnie pomocy w przypadku katastrof, 
klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń, zagrażających życiu i zdrowiu 
ludzi, mieniu lub środowisku naturalnemu, których nie mogą być w pełni lub szybko 
opanowane własnymi środkami, Strona zwracająca się o pomoc” [28, art. 1], pozwala 
je odnosić do wszelkich zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa powszechnego. Przyjęcie 
takiego założenia oznacza, że praktycznie wszelkie podmioty ratownicze funkcjonujące 
w Polsce na podstawie tych umów mogą uczestniczyć w niesieniu pomocy.

Omawiając obowiązujące w Polsce uregulowania prawne dotyczące ratownictwa 
transgranicznego, dodać należy, że w 2011 r. została również podpisana umowa ra-
mowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy 
transgranicznej w ratownictwie medycznym. Podpisanie tego dokumentu miało na 

•	 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej 
pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym 
wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzona w Warszawie 6 kwietnia 2000 r.
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celu zapewnienie „jak najlepszej opieki w zakresie ratownictwa medycznego wszyst-
kim osobom przebywającym w obszarze przygranicznym” [30, art. 2]. Zawarte w do-
kumencie regulacje obowiązują w całym obszarze przygranicznym na całej długości 
granicy z Niemcami.

5. Płaszczyzny formy oraz problemy w transgranicznej współpracy  
      wybranych organizacji polskiego podsystemu ratowniczego

Pozostając w tematyce transgranicznej współpracy w procesie organizowania działań 
ratowniczych w obszarach przygranicznych, warto podkreślić, że cały wysiłek organiza-
cyjny zarówno administracji oraz kierownictwa i personelu wykonawczego współdzia-
łających ze sobą podmiotów winien być nakierowany na szybkie organizowanie działań 
ratowniczych i skuteczne niesienie pomocy, obejmującej w szczególności ratowanie 
życia i zdrowia osób, ich mienia i środowiska.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe ustalenia odnoszące się do transgranicznego ra-
townictwa, zauważyć należy, że rzeczona współpraca (współdziałanie), może się urze-
czywistniać w trzech podstawowych płaszczyznach: informacyjnej, rzeczowej i fizycznej. 
Przy czym pierwszoplanowe znaczenie odgrywa płaszczyzna informacyjna, która „odnosi 
się do swobody przepływu informacji wymaganych do realizacji powierzonych zadań, 
zrozumienia intencji partnerów stanowiącego podstawę współdziałania w osiąganiu 
założonych celów” [2 lub 15, s. 128]. Podkreślić należy, iż niezwykle istotne znaczenie 
w swobodnym i szybkim przepływie informacji ma wzajemne zaufanie współdziałających 
partnerów [31, s. 32–33], które buduje się przez lata wspólnych działań. Rzeczowa płasz-
czyzna współpracy wiąże się z wykorzystywaniem środków finansowych i rzeczowych, 
pozostających w dyspozycji współpracujących partnerów (organów, instytucji i podmio-
tów) [31, s. 33]. Płaszczyzna ta winna stanowić podstawę planowania i organizowania 
transgranicznego ratownictwa. Z kolei współpraca na płaszczyźnie fizycznej odnosi się 
do wszelkich wspólnych działań i kontaktów osób, instytucji i podmiotów współdziała-
jących w akcjach ratowniczych. Warto dodać, że fizyczna płaszczyzna współpracy, obej-
mująca wszelkie działania szkoleniowe, logistyczne i interwencyjne, stanowi podstawę 
kształtowania wzajemnych stosunków w wymiarze instytucjonalnym, jak i personalnym.

W odniesieniu do powyższych eksplikacji, odnotować należy, iż sprawne i skuteczne 
niesienie pomocy w ramach transgranicznego ratownictwa wymaga podejmowania 
współpracy przez administrację i podmioty ratownicze we wszystkich wspomnianych 
płaszczyznach. Współpraca ta winna opierać się na wspólnie opracowanych i uzgodnio-
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nych planach działania, stanowiących jakby matrycę współdziałania. Opisujących kto, 
co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich zasobów sił i środków, kto będzie podmiotem 
wiodącym (oraz dowodzącym) i na jakiej podstawie prawnej w momencie wystąpienia 
zdarzenia, w którego likwidację będą angażowane zasoby z sąsiedniego kraju.

Analizując współczesną polską rzeczywistość w kontekście tematyki opracowa-
nia, należy stwierdzić, że współpraca transgraniczna w wymienionych płaszczyznach 
pomiędzy Polską i sąsiednimi krajami jest mocno zróżnicowana. Najlepiej rozwija się 
współpraca w płaszczyźnie rzeczowej, którą ożywia możliwość angażowania środków 
finansowych UE na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Aktualnie w ramach 
programów unijnych, wspierających współpracę transgraniczną, zrealizowano wiele 
zakupów sprzętu i zorganizowano wiele szkoleń9. Przedsięwzięcia te służą poprawie 
bazy sprzętowej partnerów oraz doskonaleniu wykonywania czynności ratowniczych. 
Pozwalają osiągać oczekiwane standardy jakościowe w zakresie wyposażenia służb, jak 
i umiejętności personelu.

Koncentrując się na sferze organizowania i prowadzenia działań ratowniczych, 
należy stwierdzić, że w tej dziedzinie występuje wiele problemów i duże zróżnicowanie 
w relacji z partnerami zagranicznymi. Analizując sferę ratownictwa medycznego, nale-
żącą do odpowiedzialności systemu PRM, warto zauważyć, iż w tej kwestii zrealizowano 
wiele projektów inwestycyjnych i szkoleniowych, niemniej jednak jeszcze nie doszło do 
bezpośredniego działania zespołów ratowniczych na terytorium sąsiedniego kraju [32]. 

 9 Jako przykład można wskazać:
•	 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, którego celem ogólnym jest 

wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. Zaś wśród celów tematycznych wskazane 
są zadania dotyczące wspólnych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa i ochrony oraz zarządza-
nia granicami i bezpieczeństwem. Szerzej: http://eu.ngo.pl/x/1923033, (dostęp: 30.01.2020 r.).

•	 Projekt „Bezpieczne Pogranicze”, realizowany przez partnerów z Polski i Czech, którego celem 
jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania 
sytuacji kryzysowych poprzez wzmocnienie współpracy wszystkich służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo. Szerzej: http://www.bezpecnepohranici.eu/pl/, (dostęp: 30.01.2020 r.).

•	 Projekt „Transgraniczna współpraca polsko-słowackich górskich organizacji ratowniczych”, 
realizowany wspólnie przez TOPR i Horską Zachranną Służbę, ukierunkowany na wspólne 
szkolenia i ćwiczenia, w ramach których ratownicy przygotowywali się do podejmowania 
wspólnych działań ratowniczych oraz na stworzenie efektywnego i kompatybilnego systemu po-
zyskiwania, opracowywania, przekazywania i wykorzystywania informacji meteorologicznych. 
Szerzej: https://www.hzs.sk/posilnenie-spoluprace-s-polskou-horskou-zachrannou-sluzbou/, 
(dostęp: 9.03.2020 r.).
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Najbardziej zaawansowane działania zmierzające do uruchomienia transgranicznego 
ratownictwa medycznego odbywają się na granicy z Niemcami, gdzie trwają intensywne 
prace do wdrożenia pilotażowego projektu pt. „Region modelowy Frankfurt nad Odrą – 
Słubice”, którego celem jest uruchomienie świadczenia usług ratownictwa medycznego 
na obszarze odpowiedzialności administracyjnej partnerów przez zespoły pogotowia 
ratunkowego funkcjonujące po obu stronach granicy. Podpisanie porozumienia wdro-
żeniowego planowano na kwiecień 2019 r. Jednak ze względu na różnice proceduralne, 
problemy związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ratowników, a także 
potrzebę zmian obwiązujących w Polsce przepisów w zakresie wprowadzenia dla ZRM 
zezwoleń na przekraczanie granicy, dotychczas fakt ten nie nastąpił [32].

Badając funkcjonowanie służb ratownictwa górskiego (GOPR, TOPR), możemy 
stwierdzić, że w przypadku GOPR transgraniczna współpraca ratownicza sprowadza 
się w głównej mierze do realizacji projektów inwestycyjnych i szkoleniowych. Warto 
jednak dodać, że czasem zdarzają się wspólne działania organizowane spontanicznie na 
bazie kontaktów indywidualnych ratowników, pozyskanych w trakcie realizacji projektu. 
Przykładem takich działań może być akcja ratunkowa organizowana przez Biesz-
czadzką Grupę GOPR 26 grudnia 2019 r. Wieczorem, o godzinie 19:05 do centrali 
w Sanoku wpłynęło zgłoszenie z prośbą o pomoc w odnalezieniu dwóch mężczyzn 
w wieku 18 i 19 lat, którzy zaginęli w Bieszczadach. Na podstawie wywiadu telefonicz-
nego ustalono miejsce wyruszenia, planowaną trasę przejścia oraz miejsce planowanego 
noclegu poszukiwanych. Mimo starań nie udało się uzyskać kontaktu z zaginionymi, 
ustalono również, że nie dotarli oni do miejsca, gdzie planowali spędzić noc. Podjęto 
decyzję o wysłaniu patroli w celu rozpoznania zakładanej trasy przejścia oraz możli-
wych alternatywnych wariantów, poszukiwania zaginionych oraz ewentualnych śladów. 
W trakcie działań poproszono o pomoc ratowników Horskiej Zachrannej Slużby (HZS) 
ze Słowacji, skąd wyruszyły dwa patrole. Ze względu na możliwość przekroczenia przez 
zaginionych granicy z Ukrainą poproszono o pomoc funkcjonariuszy Ukraińskiej Straży 
Granicznej ze Stużycy oraz ratowników górskich z Użgorodu (odpowiednika GOPR na 
Ukrainie). Dzięki wysiłkowi wszystkich zaangażowanych, około północy odnaleziono 
poszukiwanych powyżej miejscowości Nova Sedlica (Słowacja), byli oni w początko-
wej fazie hipotermii, przemoczeni i wystraszeni. Podkreślić należy, że akcja prowadzo-
na była w bardzo trudnych warunkach zimowych. W jej prowadzenie zaangażowano  
24 ratowników Bieszczadzkiej Grupy GOPR, czterech ratowników HZS oraz dziewięciu 
funkcjonariuszy i ratowników z Ukrainy [33]. Analizując działalność TOPR w zakresie 
przygranicznej współpracy ratowniczej z HZS Słowacji, należy zauważyć, że jest to proces 
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sformalizowany podpisanymi przez te organizacje umowami o współpracy z 2004 r. [34] 
oraz udzielania techniki lotniczej w terenie górskim z 2016 r. [35]. Na mocy pierwszej 
z umów wspomniane organizacje uznają swoje kwalifikacje i uprawnienia organizacyjne, 
techniczne i szkoleniowe i zobowiązują się do współpracy w trakcie działań ratowniczych 
w rejonie granicy państwowej w obszarze ratownictwa: naziemnego, z powietrza, jaski-
niowego, lawinowego (wraz z psami ratowniczymi) i narciarskiego. Wspomnieć należy, iż 
podejmowanie działań ratowniczych odbywa się na prośbę jednej ze stron umowy. Druga 
ze wspomnianych umów dotyczy możliwości odpłatnego wykorzystywania przez HZS 
do prac ratowniczych w terenie górskim oraz poszukiwania turystów i transport zwłok, 
śmigłowca TOPR. Dokument ten określa szczegółowe zasady zamawiania i wykorzystania 
śmigłowca oraz reguluje warunki płatności. Analizując funkcjonowanie TOPR w latach 
2015–2019 w kontekście tematyki opracowania, należy stwierdzać, że w badanym okresie 
ratownicy TOPR podejmowali 26 razy działania ratownicze w górach Słowacji, z czego 
22 razy z użyciem śmigłowca (według danych TOPR na 31.12.2019 r.).

Analizując w kontekście tematyki niniejszego opracowania działalność PSP oraz in-
nych JOP, do których właściwości należy podejmowane działań ratowniczo-gaśniczych 
w chwili materializacji wielu zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa powszechnego 
(pożary, klęski żywiołowe, katastrofy i wypadki techniczne i komunikacyjne itp.), warto 
zauważyć, iż działania podejmowane w dziedzinie współpracy służb ratowniczych 
w rejonach przygranicznych mają charakter zorganizowany i planowy. Przedstawiciele 
PSP od lat uczestniczą w pracach komisji i rad międzyrządowych koordynujących 
współpracę w tej dziedzinie, przyczyniając się do podnoszenia poziomu ochrony lud-
ności oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców po obu stronach granic 
sąsiadujących z Polską państw [36]. W ramach wspomnianych komisji i funkcjonują-
cych w ich strukturze grup roboczych ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klę-
skom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków, podejmowane są działania w zakresie 
opracowania instrukcji metodycznych dla jednostek straży pożarnych biorących udział 
w pomocy wzajemnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską oraz wszystkimi sąsiadującymi 
z nią krajami [36]. Wspomniane dokumenty regulują m.in. kwestie:
•	 rodzaju i zakresu współpracy,
•	 wskazują punkty kontaktowe zajmujące się organizowaniem współdziałania,
•	 regulują zasady obiegu informacji dotyczące występowania zagrożeń i ich ewolucji 

oraz dysponowania sił i środków,
•	 organizacji oraz prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w strefie przygra-

nicznej przez zasoby sąsiedniego państwa [37].
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Stan zaawansowania prac nad przygotowaniem, uzgodnieniem i wdrożeniem rzeczo-
nych dokumentów jest zróżnicowany. Na chwilę obecną została uzgodniona i wdrożona 
instrukcja z Republiką Czeską, zaś z pozostałymi sąsiadami negocjowane są ich projekty 
[36]. Warto dodać, że w województwie dolnośląskim na podstawie wspomnianej in-
strukcji sporządzono dokument operacyjny w formie planu [38], który na co dzień jest 
wykorzystywany w zapewnianiu bezpieczeństwa osób w strefie przygranicznej. Zgodne 
z zawartymi w planie ustaleniami do świadczenia wzajemnej pomocy ratowniczej 
w strefie przygranicznej, strona polska wskazała dziewięć JRG oraz 23 jednostki OSP. 
Z kolei strona czeska do podejmowania działań ratowniczych upoważniła sześć jedno-
stek zawodowych straży pożarnych oraz 16 jednostek ochotniczych [39]. Analizując 
praktyczne jego wykorzystanie, należy dodać, że w 2019 r. siły i środki z JRG z terenu 
województwa dolnośląskiego 13 razy były w uzgodnionym trybie dysponowane do 
działań ratowniczych na terytorium Republiki Czeskiej [40]. Natomiast zasoby straży 
pożarnych z Czech w analogicznym okresie brały udział przy gaszeniu dziewięciu poża-
rów i likwidacji skutków pięciu miejscowych zagrożeń. W działaniach tych uczestniczyły 
34 zastępy zawodowej i 15 zastępów ochotniczej straży pożarnej [41].

Podsumowując, warto podkreślić, iż charakter współczesnych zagrożeń transgra-
nicznych w sferze bezpieczeństwa powszechnego jest wielce zróżnicowany i wielowy-
miarowy. Ich natężenie i skala oddziaływania może w istotny sposób naruszać warunki 
egzystencji i rozwoju człowieka. Przywołana zależność wymusza na odpowiedzialnych 
za zapewnianie tegoż bezpieczeństwa organach i podmiotach konieczność „prowadze-
nia intensywnych badań nad źródłami ich powstawania, skutecznymi formami i meto-
dami ich wykrywania, monitorowania, ograniczania oraz ewentualnego likwidowania 
ich skutków” [42]. W procesie zapewniania bezpieczeństwa, należy uwzględniać jako 
podstawowe kryterium zagwarantowanie szybkiego reagowania, w tym także angażując 
do osiągnięcia tego celu potencjał ratowniczy innych krajów. Aby zapewnić właściwą 
współpracę ratowniczą wszystkich zasobów sąsiadujących państw, niezbędne jest 
strategiczne i kompleksowe podejście do problemu oraz obustronnego zaangażowa-
nia sąsiadujących partnerów na rzecz osiągania zapisanych w umowach celów przez 
władzę i funkcjonujące w danym kraju komponenty ratownicze. W rozwiązywaniu 
napotykanych problemów niezbędne jest zaangażowanie najwyższego kierownictwa, 
a także personelu wykonawczego zarówno w administracji, jak i w służbach ratow-
niczych w celu uzyskania oczekiwanej sprawności współdziałania funkcjonujących 
w sąsiednich krajach systemów ratowniczych. Funkcję koordynacyjną w dążeniu do 
osiągnięcia wysokiej sprawności współdziałania winni sprawować ministrowie właś-
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ciwi do spraw wewnętrznych oraz terenowe organy administracji publicznej w za-
kresie swojej decyzyjności na poszczególnych szczeblach organizacji państwa. Zaś 
w realizację ustaleń i wykonywanie zadań powinno być zaangażowane kierownictwo 
poszczególnych instytucji ratowniczych oraz ich personel na wszystkich szczeblach 
struktury organizacyjnej.
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