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W warunkach pogłębiającej się integracji europejskiej współpraca zagraniczna samo-
rządów, w tym współpraca transgraniczna, ulega intensyfikacji i obejmuje coraz więcej dzie-
dzin. Współpraca transgraniczna w dziedzinie bezpieczeństwa na wielu granicach Unii Euro-
pejskiej ma swoją długą historię. Pojawia się coraz więcej inicjatyw transgranicznych z zakresu 
zarządzania kryzysowego – przede wszystkim w ramach przedsięwzięć organizacyjnych,           
w mniejszym stopniu logistycznych i finansowych. Celem badań było ukazanie zarządzania kry-
zysowego jako nowej, waŜnej dziedziny współpracy transgranicznej. W artykule przedstawiono 
pojęcie i dziedziny współpracy transgranicznej, przedmiot, podmioty zarządzania kryzysowego 
w Polsce i ich zadania w świetle współpracy transgranicznej. Ukazano plany ochrony infra-
struktury technicznej jako potencjalny obszar współpracy transgranicznej. Celowe wydawało 
się wzbogacenie przedmiotu badań o przegląd aktualnych uwarunkowań prawnych i finanso-
wych zarządzania kryzysowego na granicy polsko-czeskiej. Przeprowadzona analiza pozwoliła 
m.in. na wyciągnięcie wniosku, Ŝe rozwój współpracy transgranicznej w zaobserwowanym kie-
runku powinien doprowadzić w przyszłości do wyodrębnienia transgranicznego zarządzania 
kryzysowego. 
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WPROWADZENIE 

Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk w Ŝyciu społecznym i gospo-
darczym współczesnej Europy stały się procesy integracji i współpracy zagranicznej. 
Stanowią one szansę wszechstronnego rozwoju sąsiadujących ze sobą obszarów, od-
dzielonych granicami państwowymi. W warunkach pogłębiającej się integracji europej-
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skiej współpraca zagraniczna samorządów, w tym współpraca transgraniczna, ulega in-
tensyfikacji i obejmuje coraz więcej dziedzin.  

Współpraca transgraniczna w dziedzinie bezpieczeństwa na wielu granicach 
Unii Europejskiej ma swoją długą historię. W ostatnich latach natomiast pojawia się 
coraz więcej inicjatyw transgranicznych z zakresu zarządzania kryzysowego – przede 
wszystkim w ramach przedsięwzięć organizacyjnych, w mniejszym stopniu logistycz-
nych i finansowych. MoŜemy w związku z tym mówić nie tylko o potrzebie, ale o uwa-
runkowaniach prawnych, finansowych, dotychczasowych przejawach i perspektywach 
rozwoju transgranicznego zarządzania kryzysowego.  

1. POJĘCIE I DZIEDZINY W SPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 

Współpraca transgraniczna jest jednym z trzech rodzajów współpracy zagra-
nicznej samorządu terytorialnego. W myśl ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej 
konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami tery-
torialnymi za „współpracę transgraniczną” (przygraniczną) uwaŜa się „kaŜde wspólnie 
podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów 
między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej ilości umawiają-
cych się stron, jak równieŜ zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do 
realizacji takich zamierzeń, uwzględniając poszanowanie przewidzianych przez prawo 
wewnętrzne kaŜdej z umawiających się stron właściwości w dziedzinie stosunków mię-
dzynarodowych i ogólnej polityki, jak równieŜ z poszanowaniem przepisów dotyczą-
cych kontroli i nadzoru, którym podlegają wspólnoty i władze terytorialne”1 (art. 2, 
ust.1). Z tego artykułu, jak i innych (art. 1, art. 9, ust. 2) oraz preambuły i szczegóło-
wych wzorów umów zawartych w Konwencji wynika, Ŝe chodzi o współpracę wspólnot 
samorządowych lub władz terytorialnych jednostek przylegających wzajemnie do gra-
nicy. Wspomniane zasady Konwencji Ramowej legły u podstaw współpracy międzyre-
gionalnej i transgranicznej między państwami europejskimi.  

Oprócz samorządów terytorialnych podmiotami realizującymi współpracę trans-
graniczną mogą być komisje międzyrządowe, komisje planowania przestrzennego, 
związki i stowarzyszenia samorządowe, euroregiony, a takŜe inne organizacje i instytu-
cje publiczne. Współpracę transgraniczną wyróŜnia geograficzna bliskość partnerów     
z obu stron granicy. Współpraca odbywa się na podstawie zawartych umów, bądź teŜ 
bez nich. Współpraca transgraniczna moŜe być podejmowana jedynie wtedy, kiedy lo-
kalne i regionalne władze posiadają kompetencje niezbędne do jej prowadzenia. WiąŜe 
się to z decentralizacją, delegacją kompetencji, regionalizacją oraz z koniecznością two-
rzenia operacyjnych struktur samorządowych na poziomie lokalnym i regionalnym2. 

Głównym celem współpracy transgranicznej jest niwelowanie granicy jako linii 
dzielącej dwa sąsiadujące ze sobą kraje, co wyraŜa się we wzajemnym koordynowaniu, 
harmonizowaniu przedsięwzięć i norm w róŜnych sferach Ŝycia pomiędzy obydwiema 
częściami pogranicza.  
                                                 
1  Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami teryto-

rialnymi, Dz.U. nr 61 z 1993 r., poz. 287. 
2  Nt. celów i kierunków rozwoju współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej zob. szerzej m.in.: 

Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych. Nowelizacja, Stowarzyszenie Europej-
skich Regionów Granicznych, Gronau 07.10.04, [online] [dostęp: 26.06.2010]. Dostępny w Interne-
cie: http://www.aebr.net/publikationen/pdfs/Charta_Final_071004.pl.pdf. 
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Istotne jest zrozumienie filozofii współpracy transgranicznej wypracowanej      
w Unii Europejskiej, która zakłada ciągłość kooperacji dwóch sąsiadujących regionów 
przygranicznych. Zaznacza się przy tym, Ŝe współpraca transgraniczna obejmuje wszel-
kie dziedziny Ŝycia codziennego, opracowywanie wspólnych programów, priorytetów    
i działań, a takŜe oznacza włączenie we współpracę w szerokim zakresie róŜnych szcze-
bli administracji i społeczności lokalnych3.  

Przedmiotem współpracy transgranicznej w skali lokalnej/regionalnej moŜe być 
kaŜde zagadnienie wchodzące w zakres kompetencji władz lokalnych/regionalnych 
zgodne z przepisami prawa krajowego. Za treści współpracy transgranicznej uznaje się 
najczęściej doradztwo, wspieranie i koordynację działań transgranicznych, szczególnie 
w następujących dziedzinach: rozwój gospodarczy, transport i komunikacja, planowanie 
przestrzenne, ochrona środowiska, kultura i sport, ochrona zdrowia, energia, gospodar-
ka odpadami, turystyka i rekreacja, rozwój rolnictwa, innowacje i transfer nowocze-
snych technologii, szkolnictwo i edukacja, współpraca w sferze socjalnej, ratownictwo  
i zapobieganie katastrofom, telekomunikacja, bezpieczeństwo publiczne i innych4. 

Jedna z głównych zasad instytucjonalizacji współpracy transgranicznej wymie-
niona w Praktycznym podręczniku współpracy transgranicznej głosi, iŜ „struktury trans-
graniczne powinny być tworzone tylko wówczas, jeśli istnieje zapotrzebowanie na roz-
szerzenie i pogłębienie działań w ramach współpracy. Nie powinien być to pierwszy 
krok we współpracy transgranicznej”5. 

Nasuwa się wniosek natury ogólnej, iŜ współpraca transgraniczna stanowi przy-
kład współpracy sieciowej, czyli takiej formy ładu spontanicznego, która nie jest pro-
duktem władzy centralnej, lecz pojawia się w efekcie interakcji jednostek funkcjonują-
cych w systemie zdecentralizowanym. Sieci transgraniczne są nie tylko mechanizmem, 
który ma ułatwić współpracę pod względem infrastruktury czy wspierania kontaktów 
gospodarczych, ale ma teŜ pomóc w przezwycięŜaniu przeszkód w jej rozwoju, np. na 
płaszczyźnie kulturowej, społecznej, edukacyjnej i językowej6. 

2. PRZEDMIOT ZARZ ĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Zgodnie z art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym7, poprzez „zarządzanie kry-
zysowe” rozumiemy działalność organów administracji publicznej będącą elementem 
kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kry-
zysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych 
działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich 
skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. 

                                                 
3  J. Ładysz, Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-białoruskim w kontekście integracji eu-

ropejskiej, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2004, s. 23-25, 
(maszynopis w posiadaniu autora). 

4  Praktyczny podręcznik współpracy transgranicznej, wyd. trzecie, Stowarzyszenie Europejskich Re-
gionów Granicznych, Gronau 2000, s. 8-9. 

5  TamŜe, część B1, s. 1. 
6  TamŜe, s. 4. 
7  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 2, Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 590  

z późniejszymi zmianami. 
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Z kolei zarządzanie sytuacją kryzysową dotyczy zarówno opanowania i wyjścia 
z sytuacji kryzysowej, jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia. Rozwa-
Ŝanie potencjalnych sytuacji kryzysowych zwykle pozwala im zapobiec lub przynajm-
niej ograniczyć ich niekorzystne skutki. Przy czym kryzysem nazywamy powaŜną, 
gwałtowną, niekorzystną zmianę o przełomowym znaczeniu.  

Poprzez „sytuację kryzysową” naleŜy rozumieć w świetle prawa8 sytuację wpły-
wającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach 
lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów 
administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. Sy-
tuacja kryzysowa moŜe powstać wskutek działania sił przyrody, Ŝywiołów; coraz czę-
ściej jest teŜ efektem działalności człowieka – lub jej zaniechania; jest ona zwykle na-
stępstwem katastrof naturalnych lub awarii technicznych. Sytuacje kryzysowe powstają 
równieŜ w przypadku9: 

− zakłócenia porządku publicznego (manifestacje, blokady dróg, przejść gra-
nicznych, urzędów itp.); 

− działań terrorystycznych;  

− zagroŜenia bezpieczeństwa obywateli lub konstytucyjnego ustroju państwa; 

− zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa państwa, czyli zagroŜenia wojną. 

Sytuacje kryzysowe mogą spowodować zagroŜenia zwyczajne będące następ-
stwem niekontrolowanej, codziennej działalności społeczno-gospodarczej i/lub nad-
zwyczajne będące wynikiem awarii, katastrofy czy klęski Ŝywiołowej. 

W sytuacji kryzysowej naleŜy podjąć takie działania, jak: 

− powołanie zespołu antykryzysowego; 

− ustanowienie łączności i sposobów informowania (w tym opinii publicznej); 

− ograniczenie zasięgu oddziaływania zagroŜenia; 

− likwidacja zagroŜenia; 

− przywrócenie normalnego funkcjonowania; 

− długofalowa likwidacja skutków kryzysu; 

− opracowanie wniosków na przyszłość.  

Poprzez „infrastrukturę krytyczną” rozumiemy systemy oraz wchodzące w ich 
skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, 
instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz słuŜące 
zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a takŜe in-
stytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy10: 

− zaopatrzenia w energię i paliwa; 

− łączności i sieci teleinformatycznych; 
                                                 
8  TamŜe, art. 3. 
9  A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, PWN, Warszawa 

2003, s. 38.  
10  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 3, ust. 2. 
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− finansowe; 

− zaopatrzenia w Ŝywność i wodę; 

− ochrony zdrowia; 

− transportowe i komunikacyjne; 

− ratownicze; 

− zapewniające ciągłość działania administracji publicznej; 

− produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicz-
nych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych. 

3. PODMIOTY ZARZ ĄDZANIA KRYZYSOWEGO I ICH ZADANIA W ŚWIETLE 
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 

Jak wiadomo, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie kryzysowe 
sprawuje Rada Ministrów. Przy Radzie Ministrów funkcjonuje Rządowy Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego, jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjo-
wania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego. 
W skład wspomnianego zespołu wchodzą: Prezes Rady Ministrów – jako przewodni-
czący; Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych – jako 
zastępcy przewodniczącego; Minister Spraw Zagranicznych; Minister Koordynator 
SłuŜb Specjalnych. Do zadań zespołu nie wchodzą zadania z zakresu współpracy mię-
dzynarodowej czy współpracy zagranicznej samorządów i innych instytucji krajowych. 

Prezesowi Rady Ministrów podlega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, będące 
państwową jednostką budŜetową. Dyrektor Centrum pełni funkcję sekretarza wspo-
mnianego wcześniej Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Centrum zapewnia obsługę 
Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego cen-
trum zarządzania kryzysowego. W świetle współpracy transgranicznej do zadań Cen-
trum naleŜy między .innymi11: 

− współdziałanie z podmiotami, komórkami i jednostkami organizacyjnymi 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz innych 
organizacji międzynarodowych, odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe 
i ochronę infrastruktury krytycznej; 

− organizowanie, prowadzenie i koordynacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu za-
rządzania kryzysowego oraz udział w ćwiczeniach krajowych i międzynaro-
dowych; 

− zapewnienie obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami 
i strukturami zarządzania kryzysowego; 

− realizacja zadań planistycznych i programowych z zakresu ochrony infra-
struktury krytycznej, w tym opracowywanie i aktualizacja załącznika funk-
cjonalnego do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego dotyczącego 
ochrony infrastruktury krytycznej, a takŜe współpraca, jako krajowy punkt 
kontaktowy, z instytucjami Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północ-

                                                 
11  TamŜe, art. 11 ust. 2. 
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noatlantyckiego oraz ich krajami członkowskimi w zakresie ochrony infra-
struktury krytycznej. 

Centrum informuje Komisję Europejską i państwa członkowskie Unii Europej-
skiej o środkach zastosowanych w sytuacji kryzysowej w celu zabezpieczenia prawi-
dłowego działania publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz stacji nadawczych i odbior-
czych uŜywanych do zapewnienia bezpieczeństwa, w zakresie dotyczącym systemu 
łączności i sieci teleinformatycznych. 

Analiza zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na szczeblu regionalnym        
i lokalnym pokazuje, Ŝe największy potencjał współpracy transgranicznej samorządów 
terytorialnych występuje na poziomie gmin i powiatów. Na poziomie województw or-
ganem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest wojewoda, który jest re-
prezentantem władzy centralnej. Organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu 
wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest wojewódzki zespół zarządzania kry-
zysowego. W skład zespołu wojewódzkiego moŜe wchodzić przedstawiciel samorządu 
województwa, wyznaczony przez marszałka województwa, co umoŜliwia wpływ samo-
rządu województwa na prace zespołu. Ponadto, w realizacji zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego, w tym – planowania cywilnego, uczestniczy zarząd województwa12. 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powia-
tu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu. Do zadań starosty w sprawach 
zarządzania kryzysowego naleŜy przede wszystkim13: 

− kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skut-
ków zagroŜeń na terenie powiatu; 

− realizacja zadań planowania cywilnego, w tym: opracowywanie i przedkłada-
nie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzyso-
wego; realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego; 
wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzy-
sowego; zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego; 

− zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z ob-
szaru zarządzania kryzysowego; 

− wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjono-
wania powiatów i miast na prawach powiatu; 

− zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym; 

− organizacja i realizacja zadań ochrony infrastruktury krytycznej. 

Wymienione zadania starosta wykonuje przy pomocy powiatowej administracji zespo-
lonej i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy 
jest wójt/burmistrz/prezydent miasta. Do zadań tych organów w sprawach zarządzania 
kryzysowego naleŜy przede wszystkim14: 

                                                 
12  TamŜe, art. 14-15. 
13  TamŜe, art. 17 ust. 2. 
14  TamŜe, art. 19 ust. 2. 
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− kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skut-
ków zagroŜeń na terenie gminy; 

− realizacja zadań planowania cywilnego, w tym: realizacja zaleceń do gmin-
nego planu zarządzania kryzysowego; opracowywanie i przedkładanie staro-
ście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego; 

− zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z ob-
szaru zarządzania kryzysowego; 

− wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjono-
wania gmin i gmin o statusie miasta; 

− zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym; 

− organizacja i realizacja zadań dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej. 

Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta w zapewnieniu 
wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzy-
sowego. Gminne, powiatowe i wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego, na mo-
cy obowiązującej ustawy o zarządzaniu kryzysowym, nie mają przydzielonych wprost 
kompetencji do współpracy z podmiotami zarządzania kryzysowego innych państw. 

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na poziomie lokalnym, duŜe 
znaczenie w realizacji konkretnych działań z zakresu zarządzania kryzysowego wydają 
się mieć gminne zespoły zarządzania kryzysowego. Oprócz zadań własnych wykonują 
one takŜe na obszarze gminy zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego. Podob-
nie zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu, oprócz zadań własnych, zadania 
przewidziane dla zespołu wojewódzkiego. Warto przy tym wspomnieć o funkcjonują-
cych na obszarze powiatu licznych słuŜbach, inspekcjach, komisjach, które wchodzą     
w skład powiatowej administracji zespolonej. 

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej wykraczającej poza właściwość 
jednego organu lub w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych 
obejmujących obszar dwóch lub więcej województw, wiodącą rolę w zakresie pozyski-
wania informacji, ich analizy i dystrybucji przejmuje Rządowe Centrum Bezpieczeń-
stwa15. 

Finansowanie wykonywania zadań z dziedziny zarządzania kryzysowego na po-
ziomie krajowym planuje się w ramach budŜetu państwa; na poziomie gminnym, po-
wiatowym i wojewódzkim – planuje się w ramach budŜetów odpowiednio gmin, powia-
tów i samorządów województw. Na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzy-
sowego zleconych przez administrację rządową jednostki samorządu terytorialnego 
otrzymują z budŜetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych 
zadań. Takie rozwiązanie pozwala samorządom terytorialnym na finansowanie zadań    
z zakresu zarządzania kryzysowego we współpracy z podmiotami z innych państw.  

 

                                                 
15  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administra-

cji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania, par. 7 
pkt. 3, Dz.U. nr 226 z 2009 r., poz. 1810. 
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4. PLANY OCHRONY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  JAKO POTE NCJALNY 
OBSZAR  WSPÓŁPRACY  TRANSGRANICZNEJ 

Plany ochrony infrastruktury technicznej są nowym potencjalnym obszarem 
współpracy transgranicznej. Obowiązek ich opracowania spoczywa na właścicielach      
i posiadaczach samoistnych i zaleŜnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury 
krytycznej16. Oprócz danych ogólnych plan powinien zawierać

17: 

− dane infrastruktury krytycznej obejmujące: a) charakterystykę i podstawowe 
parametry techniczne, b) plan (mapę) z naniesieniem lokalizacji obiektów, in-
stalacji lub systemu, c) funkcjonalne połączenia z innymi obiektami, instala-
cjami, urządzeniami lub usługami;  

− charakterystykę: a) zagroŜeń dla infrastruktury krytycznej oraz oceny ryzyka 
ich wystąpienia wraz z przewidywanymi scenariuszami rozwoju zdarzeń, b) 
zaleŜności infrastruktury krytycznej od pozostałych systemów infrastruktury 
krytycznej oraz moŜliwości zakłócenia jej funkcjonowania w wyniku zakłó-
ceń powstałych w pozostałych systemach infrastruktury krytycznej, c) zaso-
bów własnych moŜliwych do wykorzystania w celu ochrony infrastruktury 
krytycznej, d) zasobów właściwych terytorialnie organów, moŜliwych do 
wykorzystania w celu ochrony infrastruktury krytycznej, 

− zasadnicze warianty: a) działania w sytuacji zagroŜenia lub zakłócenia funk-
cjonowania infrastruktury krytycznej, b) zapewnienia ciągłości funkcjonowa-
nia infrastruktury krytycznej, c) odtwarzania infrastruktury krytycznej, 

− zasady współpracy z właściwymi miejscowo centrami zarządzania kryzyso-
wego i organami administracji publicznej. 

Postęp integracji europejskiej przyczynia się do rozbudowy infrastruktury trans-
granicznej. Częściowo istniejące i planowane w przyszłości obiekty i urządzenia infra-
struktury transgranicznej stanowią elementy infrastruktury krytycznej sąsiadujących 
państw. Współpraca przy opracowaniu planów ochrony infrastruktury technicznej przy-
niesie obopólne korzyści dla podmiotów zlokalizowanych po obu stronach granicy pań-
stwowej. Barierą prawną wydaje się jednak przepis, zgodnie z którym, do wspomnia-
nych planów stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie ta-
jemnicy przedsiębiorstwa18. Obecnie nie obowiązuje wymóg, aby opracowywane plany 
były uzgadniane z podmiotami zagranicznymi.  

Współpraca transgraniczna w dziedzinie zarządzania kryzysowego przyczyni się 
do pogłębienia dobrosąsiedzkich stosunków między przyległymi państwami, będzie wy-
razem wzajemnego świadczenia sobie pomocy w dziedzinie bezpieczeństwa publiczne-
go na obszarach przygranicznych.  

 

 

                                                 
16  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury 

technicznej, par. 1 pkt 1, Dz.U. nr 83 z 2010 r., poz. 542. 
17  TamŜe, par. 2 pkt. 3. 
18  TamŜe, par. 2 pkt. 6. 
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5. UWARUNKOWANIA PRAWNE  I  FINANSOWE ZARZ ĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
NA GRANICY  POLSKO - CZESKIEJ  

Zasady współpracy transgranicznej w poszczególnych dziedzinach regulują 
umowy międzynarodowe. Przykładowo na granicy polsko-czeskiej współpracę w dzie-
dzinie bezpieczeństwa, zasady udzielania wzajemnej pomocy, zasady uŜytkowania wód, 
dróg i mostów granicznych, ochrony środowiska, wykonywania prac na granicy pań-
stwowej, przekraczania granicy państwowej w sytuacjach szczególnych, prowadzenia 
na terenach przylegających do granicy państwowej gospodarki rolnej, leśnej i wodnej, 
reguluje przede wszystkim umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską   
o współpracy w sprawach granicznych19. Właściwe organy umawiających się stron sto-
sują środki dla zapobieŜenia20: 

− niebezpieczeństwu powodzi na wodach granicznych; 

− istotnemu naruszeniu i zagroŜeniu środowiska naturalnego, w tym nadzwy-
czajnemu zanieczyszczeniu wód granicznych; 

− poŜarowi lub innemu zagroŜeniu, które mogłoby się przenieść poza granicę 
państwową; 

− masowym zachorowaniom ludzi, zwierząt i roślin lub pojawieniu się innych 
istotnych zagroŜeń dla upraw rolnych lub leśnych. 

Przy czym kaŜda strona narodowa ponosi koszty własne związane z wykonywa-
niem zadań wynikających ze wspomnianej umowy. 

Współpraca w poszczególnych dziedzinach jest koordynowana przez powoła-
nych na mocy tejŜe umowy pełnomocników granicznych, którzy m.in. informują się 
niezwłocznie o: 

− klęskach Ŝywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeniach, które mogły-
by się rozszerzyć lub spowodować szkody po drugiej stronie granicy, oraz     
o podjętych działaniach; 

− ograniczeniach uŜytkowania dróg i mostów granicznych oraz dróg turystycz-
nych; 

− udzieleniu zgody na przekraczanie granicy państwowej poza przejściami gra-
nicznymi. 

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim uregulo-
wane zostały takŜe umową międzynarodową między tymi krajami o współpracy i wza-
jemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk Ŝywiołowych i innych nadzwyczajnych 
wydarzeń21. Umowa ta jednak odnosi się do kompetencji na szczeblu rządowym, a nie 
regionalnym i lokalnym. 

                                                 
19  Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych, 

sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r., art. 1. 
20  TamŜe, art. 8 ust. 2. 
21  Umowa podpisana w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r. między Rzeczpospolitą Polską oraz Republi-

ką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk Ŝywiołowych i innych nad-
zwyczajnych wydarzeń, Dz. U. nr 36 z 8 marca 2004 r. poz. 325. 
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Przemysłowy charakter obszaru pogranicza, zwłaszcza w jego wschodniej czę-
ści, przejawia się częstszym występowaniem zagroŜeń przemysłowych, komunikacyj-
nych oraz oddziaływaniem zdarzeń nadzwyczajnych. DuŜe awarie w zakładach (poŜary, 
wybuchy, wycieki substancji niebezpiecznych itd.) stanowią bezpośrednie zagroŜenie 
dla duŜej liczby mieszkańców oraz środowiska o zasięgu transgranicznym. Podobne 
skutki mogą wywołać równieŜ katastrofy przyrodnicze (przede wszystkim powodzie lub 
rozległe poŜary terenów leśnych), które równieŜ w swoich skutkach mają oddziaływa-
nie transgraniczne. Niemniej powaŜnym zagroŜeniem są transgraniczne przewozy towa-
rów (zwłaszcza transport cięŜarowy – TIR oraz kolejowy) i związane z nimi ryzyko 
wypadków drogowych i awarii, zwłaszcza środków transportu przewoŜących substancje 
niebezpieczne. W zakresie wymienionych zaleŜności tylko ścisłe powiązanie (kompaty-
bilność komunikacyjna, informacyjna, organizacyjna oraz techniczna) organów zarzą-
dzania kryzysowego oraz zintegrowanego systemu ratownictwa z obu stron granicy 
moŜe ograniczyć negatywne oddziaływanie wszystkich zdarzeń nadzwyczajnych na ob-
szarach pogranicza22. 

Współpraca transgraniczna jest wspierana z programów współpracy transgra-
nicznej Unii Europejskiej. Beneficjentami Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 są m.in. organy ad-
ministracji rządowej, w tym np. Prokuratura, Policja, StraŜ PoŜarna, StraŜ Graniczna, 
słuŜby celne oraz centra zarządzania kryzysowego. KaŜdy projekt realizowany w ra-
mach tego programu musi charakteryzować się efektem transgranicznym i być projek-
tem współpracy realizowanym wspólnie z partnerem czeskim na zasadzie partnera wio-
dącego. 

W obecnym okresie programowania na polsko-czeskim obszarze wsparcia jest 
realizowanych sporo projektów dofinansowywanych z POTW Polska-Czechy 2007-
2013 związanych z zarządzaniem kryzysowym. Wsparcie w ramach programu mogą 
uzyskać projekty polegające m.in. na likwidacji skutków katastrof i ich zapobieganiu, 
ochronie przed klęskami Ŝywiołowymi, likwidacji szkód ekologicznych. Projekty mają 
na celu przeciwdziałanie i zapobieganie zagroŜeniom nie tylko środowiskowym, lecz     
i technologicznym. Promowane są przedsięwzięcia umoŜliwiające monitorowanie i re-
agowanie na zagroŜenia środowiska. 

Rozpowszechnione są projekty wspierające budowę zintegrowanego systemu ra-
townictwa na obszarze przygranicznym polegające na nowoczesnym wyposaŜeniu tech-
nicznym jednostek tego systemu. Wspierane są projekty słuŜb ratowniczych i innych 
instytucji działających na rzecz przeciwdziałania zagroŜeniom oraz w przypadku wy-
stąpienia sytuacji kryzysowych. Współpraca ta jest niezbędna między innymi w celu 
poprawy bezpieczeństwa na drogach i w górach, jak równieŜ w celu zapobiegania za-
groŜeniom, które mogą wpływać na środowisko.  

PODSUMOWANIE 

Rozwój współpracy transgranicznej zmierza w kierunku obejmowania współ-
pracą coraz to nowych obszarów, dotychczas zarezerwowanych dla podmiotów krajo-
                                                 
22  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-

2013, wersja 2 z 15 marca 2010 r., s. 19, [online] [dostęp: 01.06.2010]. Dostępny w Internecie: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileamin/user_upload/EWT/Czechy/dokumenty/dokumenty_program
owe/Program-_wersja_polska.pdf. 
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wych. Na polskich pograniczach proces ten został istotnie przyspieszony po przystąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej. Zmniejszenie barier współpracy transgranicznej, ogra-
niczenie funkcji granic państwowych do funkcji administracyjnej oraz wiele innych 
przesłanek wspomnianego procesu wynika wprost i pośrednio z zasady lojalnej współ-
pracy – jednej z kluczowych zasad współpracy państw członkowskich Unii Europej-
skiej zapisanej w Traktacie lizbońskim. Zgodnie z tą zasadą Unia i państwa członkow-
skie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu za-
dań wynikających z Traktatu. Ponadto państwa członkowskie podejmują wszelkie środ-
ki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikają-
cych z aktów prawnych Unii. Państwa członkowskie powstrzymują się od podejmowa-
nia wszelkich środków, które mogłyby zagraŜać urzeczywistnieniu celów Unii23. Obo-
wiązek współpracy w ramach ugrupowania integracyjnego powoduje ujednolicenie wie-
lu celów rozwoju poszczególnych państw członkowskich i stwarza m.in. dogodne wa-
runki rozwoju współpracy transgranicznej. Wspólnym celem jest takŜe bezpieczeństwo. 
Zaobserwowany kierunek rozwoju współpracy transgranicznej w tej dziedzinie powi-
nien doprowadzić w przyszłości m.in. do powstania transgranicznego zarządzania kry-
zysowego, którego zaląŜki juŜ zostały stworzone. Transgraniczne zarządzanie kryzyso-
we jest zbieŜne z koncepcją zarządzania wielopoziomowego; jest przejawem tworzenia 
sieci współpracy transgranicznej między instytucjami zarządzania kryzysowego. Two-
rzenie sieci jest przesłanką powstania efektu synergii, w związku z czym naleŜy ocze-
kiwać zwiększenia efektywności i skuteczności działania całego systemu.  
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CRISIS MANAGEMENT AS AREA OF CROSS-BORDER CO-OPERATION 

 

Summary 

With greater and greater European integration, foreign and cross-border co-operation between 
local governments  has been intensified and has embraced more and more areas of co-
operation. Cross-border co-operation in the area of security on many European Union borders 
has its own long history. More and more cross-border initiatives appear with respect to crisis 
management: more organizational ones than logistic or financial ones. The aim of the research 
was to show crisis management as a new, important area of cross-border co-operation. The 
article presents the concept and fields of cross-border co-operation; the subject and objects of 
crisis management in Poland as well as their tasks in the light of cross-border co-operation. 
Also, technical infrastructure security plans have been shown as a potential field of cross-
border co-operation. It seemed to be reasonable to enrich the subject of the research with a re-
view of current crisis management legal and financial conditions on the Polish-Czech border. 
The analysis conducted allows one, among other things, to come to the conclusion that the de-
velopment of cross-border co-operation in the direction that has been observed should lead to 
the emergence of cross-border crisis management in the future. 
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