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 RóŜnorodność zagroŜeń obecnego czasu powoduje, Ŝe zadaniem współczesnych sił 
zbrojnych stało się reagowanie nie tylko na zagroŜenia o charakterze militarnym, ale teŜ goto-
wość do reagowania na zagroŜenia o charakterze niemilitarnym. W przypadkach, gdy w sytu-
acji kryzysowej uŜycie innych sił i środków jest niemoŜliwe lub moŜe okazać się niewystarczają-
ce, MON, na wniosek wojewody, moŜe przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały 
wojskowe. Wsparcie działań ratowniczych przez siły układu militarnego odbywa się w trzech 
trybach: podstawowym, alarmowym i nakazowym. Wprowadzenie wojska do działań ratowni-
czych odbywa się obligatoryjnie, na podstawie unormowań obowiązujących na centralnych 
szczeblach kierowania reagowaniem kryzysowym. Koordynowanie udziału oddziałów wojska,   
w zaleŜności od obszaru, na którym występują zagroŜenia, zapewniają odpowiednio wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta), starosta powiatu lub wojewoda. Koordynowanie to obejmuje tylko 
przedsięwzięcia mające na celu sprawne włączanie oddziałów sił zbrojnych do współdziałania  
z innymi podmiotami. Zadania dla oddziałów wojska przekazywane są wyłącznie ich dowódcom, 
a dowodzenie odbywa się na zasadach określonych w regulaminach wojskowych i według pro-
cedur tam obowiązujących.  
 
 
Słowa kluczowe: sytuacja kryzysowa, reagowanie kryzysowe, wojsko a ogniwa obronne poza-
militarne, administracja, samorząd terytorialny, administracja wojskowa terenowa 
 
 

WSTĘP 

Wszelkiego rodzaju zagroŜenia stały się nieodłącznym elementem Ŝycia czło-
wieka we współczesnym świecie, a takŜe wyznacznikiem jego bezpiecznej egzystencji. 
Mówiąc o zagroŜeniach, mamy na uwadze głównie zagroŜenia militarne, terroryzm, 
zorganizowaną przestępczość, antropogenne niebezpieczeństwa ekologiczne, czy teŜ 
klęski Ŝywiołowe.  
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RóŜnorodność zagroŜeń obecnego czasu powoduje, Ŝe zadaniem współczesnych 
sił zbrojnych stało się reagowanie nie tylko na zagroŜenia o charakterze militarnym, ale 
teŜ gotowość do reagowania na zagroŜenia o charakterze niemilitarnym.  

Z uwagi na natęŜenie i rozmiar zagroŜeń o charakterze niemilitarnym, słuŜby 
cywilne, ustawowo powołane do ich zwalczania i przeciwdziałania ich skutkom, często 
stają się bezradne wobec zaistniałej sytuacji. W takich przypadkach niezbędna jest po-
moc i zaangaŜowanie wszystkich dostępnych sił, jakie znajdują się w dyspozycji pań-
stwa, w tym sił zbrojnych.  

Zgodnie ze Strategią bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej z 13 
listopada 2007 r., jednym z podstawowych zadań Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju jest 
…uczestniczyć w narodowym systemie zarządzania kryzysowego, stale rozwijając swą 
zdolność do udzielania pomocy odpowiednim organom administracji publicznej oraz 
społeczeństwu w wypadku klęsk Ŝywiołowych, katastrof spowodowanych przez człowie-
ka i zagroŜeń terrorystycznych. Pozwala to na sformułowanie wniosku, Ŝe w sytuacji 
szczególnego zagroŜenia o charakterze niemilitarnym, a więc i w sytuacjach kryzyso-
wych, władze cywilne mogą i powinny oczekiwać niezbędnej pomocy ze strony SZ RP. 
Sankcjonując zasadność uŜycia oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych w przeciwdzia-
łaniu zagroŜeniom o charakterze niemilitarnym, wprowadzono wiele aktualizacji          
w przepisach prawnych obowiązujących w tym zakresie. Obowiązujące obecnie uzgod-
nienia współdziałania terenowych organów administracji wojskowej z organami admi-
nistracji publicznej, mające swe odzwierciedlenie w opracowywanym w SZ RP corocz-
nie Planie udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w przypadku wystąpie-
nia sytuacji kryzysowych, dotyczą głównie: obrony przed terroryzmem; udziału wojska 
w akcjach przeciwpowodziowej i odśnieŜania; gaszenia rozległych poŜarów; udziału 
jednostek wojskowych w likwidacji skutków awarii chemicznych; oczyszczania terenu 
z materiałów wybuchowych; udziału w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych; od-
śnieŜania stacji i węzłów kolejowych, dróg publicznych i lotnisk. 

1. ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ 
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

Podczas działań prowadzonych w celu zapobieŜenia skutkom sytuacji kryzyso-
wej na terenie województwa, organem właściwym jest wojewoda1. Do jego zadań        
w takich sytuacjach naleŜy: kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, 
planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagroŜeń na terenie województwa; 
realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, rozumiana przez wydawanie staro-
stom zaleceń do powiatowych planów reagowania kryzysowego, zatwierdzanie powia-
towych planów reagowania kryzysowego, przygotowywanie i przedkładanie do za-
twierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wojewódzkiego planu 
reagowania kryzysowego, realizacja wytycznych do wojewódzkiego planu reagowania 
kryzysowego; zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów 
z zakresu reagowania na potencjalne zagroŜenia; wnioskowanie o uŜycie pododdziałów 
lub oddziałów SZ RP do wykonywania zadań, takich jak współdziałanie w monitoro-
waniu zagroŜeń, wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych 
na obszarze występowania zagroŜeń, wykonywanie zadań poszukiwawczo – ratowni-

                                                 

1
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590. 
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czych, ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia, wykonywanie zadań mających 
na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludności   
w wyznaczonych miejscach, współudział w ochronie mienia pozostawionego na obsza-
rze występowania zagroŜeń, izolowanie obszaru występowania zagroŜeń lub miejsca 
prowadzonej akcji ratowniczej, wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych     
i ewakuacyjnych przy zagroŜonych obiektach budowlanych i zabytkach, prowadzenie 
prac wymagających uŜycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów wy-
buchowych będących w zasobach SZ RP, usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich 
unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił i środków będących na wyposaŜeniu wojska, 
likwidowanie skaŜeń chemicznych oraz skaŜeń i zakaŜeń biologicznych, usuwanie ska-
Ŝeń promieniotwórczych, wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infra-
struktury technicznej, współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyj-
nych, udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigienicznych         
i przeciwepidemicznych, wykonywanie zadań ujętych w wojewódzkim planie reagowa-
nia kryzysowego; wykonywanie zadań wynikających z dokumentów planistycznych 
wykonywanych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie; 
zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycz-
nym; realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym przygotowy-
wanie i przedkładanie Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa (RzCB) wojewódzkiego 
planu ochrony infrastruktury krytycznej; wykonywanie zadań z zakresu Narodowego 
Systemu Pogotowia Kryzysowego (NSPK). 

Określone zadania wojewoda wykonuje przy pomocy zespolonych słuŜb, in-
spekcji i straŜy, a zwłaszcza funkcjonującego w strukturze urzędu wojewódzkiego Wy-
działu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK),2 którym kieruje dyrektor. 
Podstawowymi zadaniami WBZK są: gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena 
zagroŜeń występujących na terenie województwa, monitorowanie, analizowanie i pro-
gnozowanie rozwoju zagroŜeń na terenie województwa, dostarczanie niezbędnych in-
formacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego (WZZK), zespołu zarządzania kryzysowego działającego     
w urzędzie obsługującym ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz RzCB, 
współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania, zapewnienie funkcjonowania woje-
wódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac, reali-
zacja zadań stałego dyŜuru w ramach gotowości obronnej państwa, opracowywanie        
i aktualizacja wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego, przygotowywanie,         
w oparciu o analizę zagroŜeń w poszczególnych powiatach, wytycznych wojewody do 
powiatowych planów reagowania kryzysowego, opiniowanie oraz przedkładanie do 
zatwierdzenia wojewodzie powiatowych planów reagowania kryzysowego, opracowy-
wanie i aktualizacja wojewódzkiego planu ochrony infrastruktury krytycznej, planowa-
nie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, pla-
nowanie uŜycia pododdziałów lub oddziałów SZ RP do wykonywania określonych      
w ustawie zadań, planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji 
zadań SZ RP. 

                                                 

2  Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. - Statutu ZUW w Szczecinie - (Nr 
3 poz. 64), § 8. 
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W sytuacji braku zagroŜeń lub zdarzeń naruszających stan bezpieczeństwa wo-
jewództwa, a więc, gdy nie jest uruchamiana Ŝadna z procedur reagowania z udziałem 
członków WZZK, jako oddział WBZK funkcjonuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (WCZK). Pracownicy WCZK realizują zadania oparte na przepisach 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym, które w szczególności sprowadzają się do: pełnienia 
całodobowych dyŜurów w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarzą-
dzania kryzysowego; współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego równorzęd-
nych organów administracji publicznej; nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wy-
krywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności; współpracy       
z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; współdziałania z podmiotami pro-
wadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; dokumentowania działań 
podejmowanych przez centrum; realizacji zadań stałego dyŜuru na potrzeby podwyŜ-
szania gotowości obronnej państwa; pełnienia całodobowego dyŜuru lekarza koordyna-
tora ratownictwa medycznego3. 

Organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań reago-
wania kryzysowego jest Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK). Ze-
spół ten w przypadku zaistnienia zdarzenia noszącego znamiona sytuacji kryzysowej, 
działa w oparciu o pracowników etatowych WCZK oraz powołanych do prac zespołu 
członków stałych i w razie konieczności, czyli sytuacji kryzysowej o znacznym natęŜe-
niu, takŜe w oparciu członków czasowych (doraźnych), w tym pracowników urzędu 
wojewódzkiego, powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, przedstawiciela 
WSzW i innych osób, posiadających wiedzę specjalistyczną czy predyspozycje osobi-
ste. 

Do zadań WZZK naleŜy w szczególności: ocena występujących i potencjalnych 
zagroŜeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych 
zagroŜeń; przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków 
dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim pla-
nie reagowania kryzysowego; przekazywanie do wiadomości publicznej informacji 
związanych z zagroŜeniami; opiniowanie wojewódzkiego planu reagowania kryzyso-
wego; opiniowanie wojewódzkiego planu ochrony infrastruktury krytycznej4. 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym określiła, Ŝe Marszałek województwa 
uczestniczy w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i planowania cywil-
nego wynikających z jego kompetencji5. W praktyce sprowadza się to do wydzielenia 
podległych Marszałkowi pracowników do udziału w pracach WZZK.  

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym określa organ właściwy w sprawach zarzą-
dzania kryzysowego na terenie powiatu, którym jest starosta6. Do jego zadań naleŜy     
w szczególności: kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, 
reagowaniem i usuwaniem skutków zagroŜeń na terenie powiatu; realizacja zadań         
z zakresu planowania cywilnego, a w nich: opracowywanie i przedkładanie wojewodzie 
do zatwierdzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego, realizacja zaleceń do 
powiatowego planu reagowania kryzysowego, wydawanie podległym organom gmin 
                                                 

3  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym…, op. cit., art. 16, ust.1. 
4  Ibidem, art.14, ust.8. 
5  Ibidem, art. 15. 
6  Ibidem, art. 17.  
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zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego, zatwierdzanie gminnych planów 
reagowania kryzysowego; zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń   
i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagroŜenia; wykonywanie przedsię-
wzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na pra-
wach powiatów; przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym; re-
alizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

Określone powyŜej zadania starosta wykonuje przy pomocy Biura lub Wydziału 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Do zadań Biura związanych z zarządzaniem 
kryzysowym naleŜą sprawy: ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpoŜarowej i zapo-
biegania innym nadzwyczajnym zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia ludzi oraz środowiska,    
w tym m.in.: opracowywanie i aktualizowanie planu reagowania kryzysowego oraz pla-
nu ochrony przed powodzią, opracowywanie i realizowanie procedur oraz programów 
reagowania w czasie stanu klęski Ŝywiołowej, koordynowanie prowadzonych działań 
ratowniczych oraz likwidacja skutków klęsk Ŝywiołowych i zagroŜeń środowiska, ko-
ordynowanie działań polegających na dostarczaniu pomocy poszkodowanym, przygo-
towywanie ćwiczeń dotyczących reagowania kryzysowego, monitorowanie występują-
cych klęsk Ŝywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji, wyposaŜanie magazynu 
przeciwpowodziowego w podstawowy sprzęt przeciwpowodziowy, planowanie środ-
ków finansowych dla potrzeb reagowania kryzysowego; prowadzenia spraw związa-
nych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym wprowadziła obowiązek utworzenia w staro-
stwach Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego (PCZK). Pracownicy Cen-
trów realizują następujące zadania: pełnienie całodobowych dyŜurów w celu zapewnie-
nia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, współdziałanie z rów-
norzędnymi centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, nad-
zór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 
ostrzegania ludności, współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, 
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i huma-
nitarne, dokumentowanie działań podejmowanych w PCZK, realizacja zadań stałego 
dyŜuru na potrzeby podwyŜszania gotowości obronnej państwa, pełnienie całodobowe-
go dyŜuru lekarza koordynatora ratownictwa medycznego7. 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy 
jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta8. Do ich zadań naleŜy w szczególności: kiero-
wanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usu-
waniem skutków zagroŜeń na terenie gminy; realizacja zadań z zakresu planowania 
cywilnego, a w nich: realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego, 
opracowywanie i przedkładanie staroście powiatu do zatwierdzenia gminnego planu 
reagowania kryzysowego; zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń  
i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagroŜenia; wykonywanie przedsię-
wzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie mia-
sta; przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym; realizacja zadań 
z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

                                                 

7  Ibidem, art. 18, ust. 2. 
8  Ibidem, art. 19. 
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Określone ustawą zadania wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykonują przy 
pomocy komórki właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Ustawa ta nakłada 
takŜe na wójta obowiązek powołania, określenia składu, organizacji, siedziby oraz trybu 
pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK), który jest organem po-
mocniczym w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. Zadania 
tego zespołu są analogiczne do zadań zespołu wojewódzkiego, odnoszą się jednak do 
terenu gminy, a obejmują: pełnienie całodobowych dyŜurów w celu zapewnienia prze-
pływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, współdziałanie z równorzęd-
nymi centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; nadzór nad 
funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrze-
gania ludności; współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; współ-
działanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze; poszukiwawcze i humanitarne; 
realizację zadań stałych dyŜurów na potrzeby podwyŜszania gotowości obronnej pań-
stwa. 

Dla zapewnienia właściwej realizacji zadań wójt, burmistrz, prezydent miasta 
mogą stworzyć Gminne (miejskie) Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK). Osoby 
dyŜurne GCZK realizują następujące zadania: pełnią całodobowe dyŜury w celu zapew-
nienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; współdziałają         
z sąsiednimi centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; nad-
zór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 
ostrzegania ludności; współpracują z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 
współdziałają z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humani-
tarne; realizują zadania stałego dyŜuru na potrzeby podwyŜszania gotowości obronnej 
państwa9. 

2. PROCEDURY DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ  
I SAMORZĄDOWEJ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

W momencie zaistnienia zdarzenia, które uznane moŜe być za sytuację kryzy-
sową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, obowiązek podjęcia działań w za-
kresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie, który jako pierwszy otrzy-
mał informację o wystąpieniu zagroŜenia. Organ taki, czyli wojewoda, starosta powiatu 
lub wójt gminy, który jest właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego, ma obowią-
zek niezwłocznie powiadomić o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyŜszego   
i niŜszego szczebla, jednocześnie przedstawiając swoją ocenę sytuacji, jak teŜ informu-
jąc o zamierzonych działaniach10. 

Konieczna jest w tym miejscu uwaga, Ŝe uchwalona w dniu 26 kwietnia 2007 
roku ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakłada na wojewodę oraz samorząd powiato-
wy i gminny obowiązek opracowania nowych planów reagowania kryzysowego.  

Z tematu niniejszego opracowania wynika, Ŝe najbardziej interesująca jest część 
takiego planu, gdzie zamieszczone są procedury reagowania kryzysowego. Określają 
one zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, w czasie stanów nadzwy-
czajnych i w czasie wojny. Głównie określone zostały tam zadania w zakresie monito-
rowania zagroŜeń, bilansu i trybu uruchamiania sił i środków niezbędnych do usuwania 

                                                 

9  Ibidem, art. 20, ust.2. 
10
  Ibidem, art. 21. 
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skutków zagroŜeń, uruchamiania działań przewidzianych w planie reagowania kryzy-
sowego oraz zasady współdziałania, a takŜe sposoby ograniczania rozmiarów strat         
i usuwania skutków zagroŜeń.  

Równie waŜna z punktu widzenia prowadzonych badań jest cześć trzecia takiego 
planu, którą stanowią załączniki funkcjonalne planu głównego. Określają one następu-
jące zagadnienia: standardowe procedury operacyjne, opisujące sposoby działania pod-
miotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego; organizację łączno-
ści pomiędzy wyŜej wymienionymi podmiotami; organizację systemu monitorowania 
zagroŜeń, ostrzegania i alarmowania; zasady informowania ludności o zagroŜeniach       
i sposobach postępowania na wypadek zagroŜeń; organizację ewakuacji z terenów za-
groŜonych; organizację opieki społecznej i medycznej, z uwzględnieniem planów ra-
townictwa medycznego; organizację ochrony przed zagroŜeniami radiacyjnymi, biolo-
gicznymi i chemicznymi; wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją 
zadań zawartych w planie reagowania kryzysowego; zasady oraz tryb oceniania i do-
kumentowania szkód. 

Plany reagowania kryzysowego podlegają obowiązkowej aktualizacji nie rza-
dziej niŜ co dwa lata. Decyzję o uruchomieniu procedur zawartych w Wojewódzkim 
Planie Reagowania Kryzysowego (WPRK) podejmuje Wojewoda w razie konieczności 
udzielenia pomocy powiatowi zagroŜonemu lub dotkniętemu zdarzeniem, jeŜeli z anali-
zy moŜliwości reagowania jego organicznych sił i środków wynika, Ŝe są niewystarcza-
jące, a starosta zwrócił się z wnioskiem o pomoc lub w przypadku zagroŜenia lub zda-
rzenia, którego skutki mogą dotknąć obszar większy niŜ jeden powiat, kiedy uzna, Ŝe 
niezbędne jest włączenie się szczebla wojewódzkiego do działań reagowania. 

Informacja o zagroŜeniu lub zdarzeniu spływa do dyŜurnego WCZK. Po jej od-
notowaniu podlega ona potwierdzeniu u źródła lub weryfikacji w innych źródłach, 
przekazowi do zainteresowanych słuŜb, straŜy, inspekcji lub innych ogniw kompetent-
nych w przeciwdziałaniu lub likwidacji skutków danego zdarzenia, utrwaleniu w dzien-
niku działania słuŜby dyŜurnej oraz na nośniku elektronicznym, jak teŜ umieszczeniu   
w raporcie bieŜącym i okresowym. 

W zaleŜności od sytuacji, plan uruchamiany jest w pełnym zakresie lub tylko     
w części niezbędnej do skutecznego reagowania na określone zagroŜenie lub zdarzenie. 
Polecenie uruchomienia planu, wojewoda przekazuje dyrektorowi WBZK, pełniącego 
jednocześnie funkcję zastępcy szefa WZZK, który poprzez słuŜbę dyŜurną WCZK, do-
prowadza je do wiadomości wszystkich osób funkcyjnych. W obliczu zagroŜeń bądź 
zdarzeń niewymagających wprowadzenia stanu klęski Ŝywiołowej, a więc takŜe w sytu-
acjach kryzysowych, w wyniku uruchomienia WPRK, pracownicy WCZK podejmują 
pracę w trybie ciągłym – trzyzmianowym11. 

TakŜe WZZK, w obliczu zagroŜeń bądź zdarzeń niewymagających wprowadze-
nia stanu klęski Ŝywiołowej podejmuje pracę w ograniczonym składzie osobowym         
i strukturalnym. Sformowanie określonego gremium następuje na polecenie wojewody,    
a czynność tę przeprowadza dyrektor WBZK. Praca członków zespołu odbywa się wg 
harmonogramu określonego przez wojewodę.  

                                                 

11  Regulamin Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Szczecin 2006. 
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W ramach kierowania reagowaniem kryzysowym, wojewodzie podporządkowa-
ne są organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządowej woje-
wództwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wyko-
nania zadań na obszarze województwa, w tym pododdziały i oddziały SZ RP. 

Kierowanie działaniami ratowniczymi w miejscu zagroŜenia lub zdarzenia, re-
alizowane jest przez przedstawiciela kompetentnej słuŜby, straŜy lub inspekcji.  

W przypadku zdarzeń o charakterze mieszanym oraz wystąpienia problemów 
kompetencyjnych, rozstrzygnięć dotyczących kierowania działaniami dokonuje woje-
woda. 

3. ZADANIA TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ 
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

Zapewnienie funkcjonowania administracji publicznej, funkcjonowania i odtwa-
rzania infrastruktury krytycznej, racjonalne gospodarowanie siłami i środkami, jak teŜ 
zapewnienie ludności poszkodowanej warunków przetrwania w sytuacjach kryzyso-
wych12 wymaga zintegrowanego wysiłku wszystkich organów administracji publicznej 
oraz innych podmiotów, w tym pododdziałów i oddziałów wojskowych. Do tej pory 
udział wojska w opisywanych sytuacjach był moŜliwy po wprowadzeniu jednego ze 
stanów nadzwyczajnych. MoŜliwość uzyskania wsparcia w prowadzeniu działań ratow-
niczych ze strony Sił Zbrojnych RP (SZ RP) była do niedawna bardzo ograniczona        
i sprowadzała się tylko do: udziału wojska w akcjach przeciwpowodziowej i odśnieŜa-
nia; udziału jednostek wojskowych w likwidacji skutków klęsk Ŝywiołowych, katastrof 
i awarii oraz likwidacji niewybuchów i niewypałów pozostałych po wojnie13.  

Stan prawny w ostatnich latach uzupełniony został o szereg aktów prawnych,     
z których najbardziej znacząca jest Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku.     
W Ŝycie weszło takŜe kilka waŜnych rozporządzeń wykonawczych14, w których dla 
pododdziałów i oddziałów SZ RP ustalono zasady udziału w działaniach ratowniczych   
i prewencyjnych, sposoby koordynowania i dowodzenia jednostkami wojskowymi oraz 
sposoby ich zabezpieczenia logistycznego w takich działaniach. NaleŜy zwrócić uwagę 
na fakt, Ŝe jedynie wspomniana ustawa wprost zmierza do określenia funkcji, zadań, 
relacji i procedur związanych z działaniami organów państwa w sytuacjach kryzyso-
wych. Pozostałe, funkcjonujące juŜ akty wykonawcze w zdecydowanej części odnoszą 
się do sytuacji, gdy wprowadzony juŜ zostanie któryś ze stanów nadzwyczajnych,        
w niewielkim zaś stopniu odnoszą się do sytuacji kryzysowej.  

                                                 

12
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz.590, art. 

4. ust. 1. pkt. 2. 
13  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia okręgów wojsko-

wych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, Dz. U. z 2004 r. Nr 40, poz.355, § 5. 

14  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału 
pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski 
Ŝywiołowej lub ich usuwaniu, Dz. U. z 2003 r. Nr 41, poz. 347, Rozporządzenie Rady Ministrów        
z dnia  6 maja 2003r. w sprawie szczegółowych zasad uŜycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego, Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 821, Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu uŜycia 
oddziałów i pododdziałów Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagroŜenia bez-
pieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, Dz. U.  z 2005 r. Nr 135, poz. 1134. 
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Z analizy wspomnianych wyŜej aktów prawnych wynika, Ŝe pododdziały i od-
działy SZ RP mają do wykonania dwa rodzaje zadań. Pierwszy rodzaj tych zadań reali-
zowany jest podczas działań ratowniczych, a są to zadania:  poszukiwawczo – ratowni-
cze i ratowniczo – gaśnicze; likwidowanie skutków awarii technicznych, w tym takich, 
w których nastąpiło uwolnienie toksycznych środków przemysłowych (TŚP) oraz wy-
padki radiacyjne; ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia; świadczenie usług 
logistycznych; przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej 
ludności; prowadzenie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych dóbr 
kultury; wykonywanie prac z uŜyciem specjalistycznego sprzętu technicznego lub mate-
riałów wybuchowych; usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, 
likwidowanie  skaŜeń i zakaŜeń biologicznych; remont i odbudowa infrastruktury tech-
nicznej; uczestniczenie w przywracaniu przejezdności szlaków komunikacyjnych; 
udzielanie pomocy medycznej rannym i chorym oraz realizowanie zadań sanitarnohi-
gienicznych. 

Drugi rodzaj zadań, to zadania prewencyjne, które realizowane są przez: współ-
udział w monitorowaniu zagroŜeń oraz w ochronie mienia pozostawionego na obszarze 
występowania zagroŜeń; izolacja obszaru występowania zagroŜeń lub miejsc prowadze-
nia akcji ratowniczych; wykrywanie skaŜeń; realizacja przedsięwzięć ochrony przed 
terroryzmem oraz przedsięwzięć przeciwepidemicznych; rozpoznawanie zagroŜeń poŜa-
rowych; pomoc jednostkom Policji, w tym izolacja terenu działań antyterrorystycznych; 
ochrona obiektów i urządzeń waŜnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, 
obiektów kultury narodowej, siedzib władz państwowych; osłona lub izolacja waŜnych 
obiektów, dróg, wydzielonych ulic lub części miast; zatrzymywanie osób stwarzających 
w sposób oczywisty bezpośrednie zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzkiego, a takŜe 
mienia. 

Zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej15 oraz Ustawy o administracji rządowej w województwie16 osobami odpowiedzial-
nymi za realizacje zadań w sytuacjach kryzysowych odpowiedzialni są dowódcy Okrę-
gów Wojskowych (OW), szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych (WSzW) oraz 
Wojskowi Komendanci Uzupełnień (WKU).  

Jednym z zadań dowódcy OW jest reagowanie na sytuacje kryzysowe. Są one 
określone jako przedsięwzięcia z zakresu udziału oddziałów i pododdziałów wojsko-
wych w zwalczaniu klęsk Ŝywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwaw-
czych oraz ratowania Ŝycia ludzkiego, a takŜe w oczyszczaniu terenów z materiałów 
wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu. 
Zadania te polegają głównie na planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu współpra-
cy z terytorialnymi organami dowodzenia i jednostkami wojskowymi oraz z właściwy-
mi organami administracji publicznej, formacjami obrony cywilnej i innymi wyspecja-
lizowanymi słuŜbami ratowniczymi, a takŜe wspólnym szkoleniu obronnym przewi-
dzianym w planach szczebla centralnego i okręgowego; planowaniu uŜycia jednostek 
wojskowych, rozmieszczonych na obszarze okręgu, w akcjach ratunkowych na rzecz 

                                                 

15  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,     
Dz. U. z 2004 r. Nr 241,  poz. 2416, art.14. 

16  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, Dz. U. z 1998 r. Nr 91, 
poz. 577. 
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poszkodowanych wojsk i ludności; przygotowywaniu sił i środków do udziału w ak-
cjach ratowniczych oraz likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk Ŝywiołowych,       
w tym wywołanych atakami terrorystycznymi z uŜyciem środków chemicznych, biolo-
gicznych, radiologicznych i nuklearnych17. 

WaŜne zadania związanie z reagowaniem kryzysowym spoczywają na szefach 
WSzW podlegających dowódcom OW. W sytuacjach nadzwyczajnych zagroŜeń koor-
dynują oni uŜycie oddziałów wojskowych w akcjach ratunkowych na rzecz ludności      
i środowiska18. Do głównych zadań szefów WSzW naleŜy: koordynowanie uŜycia od-
działów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk Ŝywiołowych i likwidacji ich 
skutków, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania Ŝycia ludzkiego poprzez współdzia-
łanie z wojewodą w zakresie planowania i koordynacji udziału wydzielonych jednostek 
SZ RP w akcjach ratowniczych oraz przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków katastrof       
i klęsk Ŝywiołowych; współdziałanie z wojewodą i dowódcami jednostek wojskowych 
w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć logistycznych pozamilitarnych ogniw 
obronnych na rzecz jednostek wojskowych przegrupowujących się przez obszar woje-
wództwa lub prowadzących na nim działania; współdziałanie z wojewodą w planowa-
niu przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności województwa, w tym ewakuacji rodzin 
kadry zawodowej i pracowników. 

NajniŜszym szczeblem w hierarchii TOAW, będących podmiotem badań autora, 
są Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU). Wśród zadań WKU nie moŜna wymienić 
wprost związanych z reagowaniem kryzysowym. Z analizy rozporządzenia moŜna wy-
wnioskować, Ŝe pewne zadania zawarte zostały w przepisie stanowiącym, Ŝe do zadań 
WKU naleŜą w szczególności: współpraca z innymi organami i podmiotami w spra-
wach związanych z obronnością państwa, w tym utrzymywanie współpracy z tereno-
wymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organa-
mi i instytucjami państwowymi, a takŜe przedsiębiorcami i innymi jednostkami organi-
zacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością 
państwa19. 

4. PROCEDURY DZIAŁANIA TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJ I 
WOJSKOWEJ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

W przypadku, gdy w sytuacji kryzysowej uŜycie innych sił i środków jest nie-
moŜliwe lub moŜe okazać się niewystarczające, MON, na wniosek wojewody, moŜe 
przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały wojskowe.  

W reagowaniu kryzysowym powinny brać udział jednostki wojskowe zgodnie    
z ich specjalistycznym przygotowaniem.  

UŜycie jednostek wojskowych w reagowaniu kryzysowym musi być uzgadniane 
z organami wskazanymi przez MON. Jednocześnie ustawa zastrzega, Ŝe oddziały sił 
zbrojnych mogą być przekazywane do dyspozycji wojewody w składzie etatowym lub 
w składzie tworzonych doraźnie zgrupowań zadaniowych.  

                                                 

17
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia okręgów wojsko-

wych…, op. cit., § 5, pkt 3. 
18
  Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP…, op. cit., s. 231. 

19
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 roku, op. cit. § 7. 
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Wsparcie działań ratowniczych przez siły układu militarnego odbywa się          
w trzech trybach: podstawowym, alarmowym i nakazowym. Tryb podstawowy ma 
miejsce wówczas, kiedy wójt (burmistrz, prezydent miasta), na którego terenie wystąpi-
ło zagroŜenie, zwraca się, poprzez starostę, do wojewody o wsparcie wojskowe. W ra-
mach tego trybu, stosowanego głównie w obliczu wyczerpania moŜliwości organicz-
nych ogniw statutowo powołanych do reagowania kryzysowego w sytuacji, gdy inter-
weniujący nie dysponują wiedzą lub sprzętem odpowiednim do skutecznego rozwiąza-
nia powstałej sytuacji, w ramach działań prewencyjnych w obliczu zagroŜeń przewidy-
walnych - określone pod względem ilościowym i jakościowym oddziały SZ RP podej-
mują interwencję po wcześniejszym zapotrzebowaniu organu administracji samorządo-
wej i wniosku wojewody kierowanym poprzez szefa WSzW do dowódcy OW. Drugi    
z trybów to tryb alarmowy, w którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta, na 
obszarze działania którego wystąpiło zagroŜenie, zwraca się bezpośrednio do dowódcy 
jednostki wojskowej z prośbą o wsparcie. Trzeci to tryb nakazowy, co oznacza, Ŝe de-
cyzję o włączeniu się wojska do działań reagowania kryzysowego podejmuje Minister 
Obrony Narodowej lub Szef Sztabu Generalnego WP (Szt. Gen. WP), albo odpowied-
nio dowódca rodzaju sił zbrojnych (RSZ), OW, korpusu itd20. UŜycie jednostek SZ RP 
do działań w trybie nakazowym odbywa się w oparciu o wcześniej skalkulowane i usys-
tematyzowane zadania ujęte w dokumentach planistycznych resortu Obrony Narodowej 
(ON).  

Wprowadzenie wojska do działań ratowniczych odbywa się obligatoryjnie, na 
podstawie unormowań obowiązujących na centralnych szczeblach kierowania reagowa-
niem kryzysowym.  

Koordynowanie udziału oddziałów wojska, w zaleŜności od obszaru na którym 
występują zagroŜenia, zapewniają odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
starosta powiatu lub wojewoda. Koordynowanie obejmuje tylko przedsięwzięcia mające 
na celu sprawne włączanie oddziałów sił zbrojnych do współdziałania z innymi pod-
miotami. Zadania dla oddziałów wojska przekazywane są wyłącznie ich dowódcom,     
a dowodzenie odbywa się na zasadach określonych w regulaminach wojskowych i we-
dług procedur tam obowiązujących.   

Ustawa zaznacza, Ŝe uŜycie oddziałów SZ RP w sytuacji kryzysowej nie moŜe 
zagrozić ich zdolności do realizacji zadań wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej i ratyfikowanych umów międzynarodowych. 

Regulamin MON stanowi, Ŝe szef Szt. Gen. WP kieruje uŜyciem wyspecjalizo-
wanych sił i środków rodzajów sił zbrojnych i rodzaju wojsk (słuŜb) w akcjach ratowni-
czych oraz likwidacji skutków klęsk Ŝywiołowych. W Dowództwie Wojsk Lądowych 
(DWLąd) powołana jest Grupa Reagowania Kryzysowego. Regulamin ten określa tak-
Ŝe, Ŝe w strukturze terenowego organu administracji wojskowej, jakim jest Okręg Woj-
skowy, powoływana i uruchamiana jest Grupa Operacyjna, która  przeznaczona jest do 
kierowania wojskami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym na obszarze odpo-
wiedzialności okręgu wojskowego. Zadanie realizowane jest we współpracy z woje-
wódzkimi zespołami zarządzania kryzysowego21. 
                                                 

20  E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagroŜeń niemilitarnych, AON, Warszawa 2007,       
s. 137. 

21
  Ibidem, s. 135 – 136. 
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Do końca kaŜdego roku opracowywany jest Plan udziału pododdziałów i od-
działów Sił Zbrojnych RP w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na kolejny 
rok. Do planu głównego dołączane są plany szczegółowe, które dotyczą udziału SZ RP 
w obronie przed terroryzmem, w zwalczaniu powodzi i zjawisk lodowych, w akcji od-
śnieŜania, w akcjach ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków poŜarów przestrzen-
nych, w likwidacji skutków awarii technicznych z TŚP i wypadków radiacyjnych,        
w oczyszczaniu terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, w akcjach po-
szukiwawczo – ratowniczych oraz plan działań przeciwepidemicznych22. 

PODSUMOWANIE  

W sytuacjach kryzysowych, w tym szczególnie wymagających wprowadzenia 
jednego z trzech stanów nadzwyczajnych, uŜycie jednostek wojskowych w działaniach 
ratowniczych i działaniach prewencyjnych ma miejsce wtedy, gdy uŜycie innych sił       
i środków (tzn. sił i środków niemilitarnych) jest niemoŜliwe lub moŜe okazać się nie-
wystarczające.   

UŜycie pododdziałów i oddziałów SZ RP do realizacji zadań reagowania kryzy-
sowego odbywa się na wniosek wojewody, któremu Minister Obrony Narodowej prze-
kazuje do dyspozycji niezbędne (konieczne) siły i środki podległych mu jednostek woj-
skowych.  

W wypadku wydzielenia jednostek wojskowych do prowadzenia działań ratow-
niczych lub działań prewencyjnych, nadrzędnym zadaniem terenowych organów admi-
nistracji wojskowej (OW, WSzW, WKU) jest  zapewnienie skutecznej realizacji tych 
zadań przez poszczególne pododdziały i oddziały. 

Zapewnienie skutecznej realizacji zadań reagowania kryzysowego przez podod-
działy i oddziały SZ RP wymaga spełnienia co najmniej reguły „4 x W”, tj. siły woj-
skowe muszą być „uruchomione” we właściwym czasie (wg odpowiedniego trybu), we 
właściwych ilościach (tzn. adekwatnie do wielkości realizowanych zadań), o właściwej 
specjalności (tj. odpowiednio wyposaŜone i wyszkolone) oraz we właściwym miejscu 
(tzn. dysponujące odpowiednimi środkiem transportowymi umoŜliwiającymi im dotar-
cie na miejsca zdarzenia i realizację w nich zadań). Równie waŜną sprawą jest zapew-
nienie skutecznego dowodzenia pododdziałami i oddziałami (zgrupowaniami zadanio-
wymi) realizującymi zadania reagowania kryzysowego, a takŜe ich zabezpieczenie logi-
styczne. 

LITERATURA 

1. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, wyd. 3, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wrocław – Warszawa 1965. 

 

2. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagroŜeń niemilitarnych, AON, 
Warszawa 2007. 

 

3. T. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Na-
rodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1978. 

 

4.  Szymczak M., Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1992. 

 

                                                 

22  Ibidem, s. 137. 



PROBLEMY  ZWIĄZANE  ZE  SKUTECZNĄ  REALIZACJĄ  PROCEDUR WSPÓŁDZIAŁANIA… 

 215

5.  Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, Państwowe Wydawnictwo Nauko-
we, Warszawa 1982. 

 

6.  Encyklopedia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo PWE Warszawa 1981. 
 

7.  Leksykon wiedzy wojskowej, Wyd. MON, Warszawa 1979. 

8. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, pod red. Jakubczaka R., Wy-
dawnictwo Bellona, Warszawa 2004. 

9. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej, Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 2005. 

 

10. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 1998 r. Nr 
92, poz. 576. 

 

11. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 
89, poz. 590. 

 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej      
w zapobieganiu skutkom klęski Ŝywiołowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 41, poz. 347. 

 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003r. w sprawie szczegółowych 
zasad uŜycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej       
w czasie stanu wyjątkowego, Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 821. 

 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie utworzenia 
okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, 
Dz. U. z 2004 r. Nr 40, poz. 355. 

 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu uŜycia oddziałów i pododdziałów Policji i Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej w razie zagroŜenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłóce-
nia porządku publicznego, Dz. U.  z 2005 r. Nr 135, poz. 1134. 

 

16. Statutu ZUW w Szczecinie - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomor-
skiego z 2002 r. (Nr 3 poz. 64). 

 

17. Regulamin Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Szczecin 2006. 

 

 
PROBLEMS ASSOCIATED WITH CARRYING OUT PROCEDURES OF  CO-
OPERATION BETWEEN LOCAL MILITARY ADMINISTRATION BOD IES 

AND PUBLIC AUTHORITY BODIES IN CONTINGENCIES 

 

Summary 

The diversity of today’s threats has led to the situation in which not only are contemporary 
armed forces tasked with responding to threats of military nature, but they also have to be ready 
to respond to threats of non-military nature. In the event that during a contingency it is not pos-
sible to use other assets and resources or they turn out to be insufficient, the Minister of Na-
tional Defence may, at the request of the province governor, place military units or subunits at 
his disposals. Rescue operations may be supported by military forces under three procedures: 
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basic, alert and by order. Participation of the military in rescue operations is mandatory, under 
the regulations being in effect at central levels of crisis management. Depending on the area 
where threats occur, participation of military units is coordinated by the commune administra-
tor (mayor, mayor of the city), the district administrator of the district or the province governor. 
Coordination only includes activities aiming to efficiently incorporate military units into co-
operation with other bodies. Tasks for military units are given to their commanders and com-
manding itself is performed under the rules set out in military manuals and in accordance with 
applicable procedures. 
 
 
Key words: contingency, crisis response, army and non-military defence units, administration, 
local government, local military administration  
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