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Wzrost liczby i zakresu wszelkiego rodzaju zagroŜeń stał się nieodłącznym elementem 
Ŝycia człowieka we współczesnym świecie, a takŜe wyznacznikiem jego bezpiecznej egzystencji. 
Mówiąc o zagroŜeniach, mamy na uwadze głównie zagroŜenia militarne, terroryzm, zorganizo-
waną przestępczość, antropogenne niebezpieczeństwa ekologiczne, czy teŜ klęski Ŝywiołowe.  

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.  

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 pomoc i zaangaŜowanie 
wszystkich dostępnych sił, jakie znajdują się w dyspozycji państwa, w tym sił zbrojnych.  
 
 
Słowa kluczowe: zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie kryzysowe, sytuacja kryzysowa, 
administracja publiczna, administracja wojskowa, współdziałanie  
 
 

WSTĘP 

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-
wych1 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 
                                                 
∗
  dr Grzegorz PIETREK - Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Pomorska w Słupsku 

1
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz.590, art. 4. 
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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 wojnie2.  

1. ZADANIA TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ 
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

Stan prawny w ostatnich latach uzupełniony został o szereg aktów prawnych,     
z których najbardziej znaczącym jest Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku. 
W Ŝycie weszło takŜe kilka waŜnych rozporządzeń wykonawczych3, w których dla pod-
oddziałów 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 jednak 
uwagę na fakt, Ŝe jedynie wspomniana ustawa wprost zmierza do określenia funkcji, 
zadań, relacji i procedur związanych z działaniami organów państwa w sytuacjach kry-
zysowych. 

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.  

Z analizy wspomnianych wyŜej aktów prawnych wynika, Ŝe pododdziały i od-
działy SZ RP mają do wykonania dwa rodzaje zadań. Pierwszy rodzaj zadań realizowa-
ny jest podczas działań ratowniczych. Są to zadania: poszukiwawczo – ratownicze         
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 

                                                 

2  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia okręgów wojskowych 
oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, Dz. U. z 2004 r. Nr 40, poz.355,  § 5. 

3  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 Ŝy-
wiołowej 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 Rzeczy-
pospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego, Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 821, Rozporządzenie Ra-
dy 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 bezpieczeństwa 
publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, Dz. U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1134. 
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występowania zagroŜeń; izolację obszaru występowania zagroŜeń lub miejsc prowadze-
nia akcji ratowniczych; wykrywanie skaŜeń; realizację przedsięwzięć ochrony przed 
terroryzmem oraz przedsięwzięć przeciwepidemicznych; rozpoznawanie zagroŜeń poŜa-
rowych; pomoc jednostkom Policji, w tym izolacja terenu działań antyterrorystycznych; 
ochronę obiektów i urządzeń waŜnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, 
obiektów kultury narodowej, siedzib władz państwowych; osłonę 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.  

Jednym spośród wielu rodzajów zadań dowódcy Okręgu Wojskowego (OW) są 
zadania związane z reagowaniem na sytuacje kryzysowe. Są one określone jako zadania 
z zakresu udziału oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk Ŝywioło-
wych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania Ŝycia ludzkie-
go, a takŜe oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych po-
chodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania. Zadania te polegają głównie na pla-
nowaniu, organizowaniu i koordynowaniu współpracy z terytorialnymi organami do-
wodzenia i jednostkami wojskowymi oraz z właściwymi organami administracji pu-
blicznej, formacjami obrony cywilnej i innymi wyspecjalizowanymi słuŜbami ratowni-
czymi, a takŜe wspólnym szkoleniu obronnym przewidzianym w planach szczebla cen-
tralnego i okręgowego; planowaniu uŜycia jednostek wojskowych rozmieszczonych na 
obszarze okręgu, w akcjach ratunkowych na rzecz poszkodowanych wojsk i ludności; 
przygotowywaniu sił i środków do udziału w akcjach ratowniczych oraz likwidacji 
skutków awarii, katastrof i klęsk Ŝywiołowych, w tym wywołanych atakami terrory-
stycznymi z uŜyciem środków chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklear-
nych4. 

WaŜne zadania związanie z reagowaniem kryzysowym spoczywają na szefach 
Wojewódzkich Sztabów Wojskowych (WSzW) podlegających dowódcom OW. W sy-
tuacjach nadzwyczajnych zagroŜeń koordynują oni uŜycie oddziałów wojskowych       
w akcjach ratunkowych na rzecz ludności i środowiska5. Do głównych zadań szefów 
WSzW w tym zakresie naleŜy: koordynowanie uŜycia oddziałów i pododdziałów woj-
skowych w zwalczaniu klęsk Ŝywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszuki-
wawczych oraz ratowania Ŝycia ludzkiego poprzez współdziałanie z wojewodą w zakre-
sie planowania i koordynacji udziału wydzielonych jednostek SZ RP w akcjach ratow-
niczych oraz przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk Ŝywiołowych; 
współdziałanie z wojewodą i dowódcami jednostek wojskowych w planowaniu i orga-
nizowaniu przedsięwzięć logistycznych pozamilitarnych ogniw obronnych na rzecz 
jednostek wojskowych przegrupowujących się przez obszar województwa lub prowa-
dzących na nim działania; współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć      
z zakresu ochrony ludności województwa, w tym ewakuacji rodzin kadry zawodowej    
i pracowników. 

                                                 

4  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia okręgów wojsko-
wych…, op. cit., § 5, pkt 3. 

5  Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, pod red. R. Jakubczaka, Wydawnictwo Bello-
na, Warszawa 2004, s. 231. 
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NajniŜszym szczeblem w hierarchii terenowych organów administracji wojsko-
wej są Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU). Wśród zadań WKU nie moŜna wy-
mienić wprost sformułowanych zadań związanych z reagowaniem kryzysowym. Z ana-
lizy rozporządzenia moŜna wywnioskować, Ŝe pewne zadania zawarte zostały w przepi-
sie mówiącym, Ŝe do zadań WKU naleŜą w szczególności: współpraca z innymi orga-
nami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym utrzymywa-
nie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialne-
go oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a takŜe przedsiębiorcami i in-
nymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio 
związanymi z obronnością państwa6. 

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 kry-
zysowym 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.  

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 do-
wódcy jednostki wojskowej z prośbą o wsparcie. Trzeci to tryb nakazowy, oznacza, Ŝe 
decyzję o włączeniu się wojska do działań reagowania kryzysowego podejmuje Minister 
Obrony Narodowej lub Szef Sztabu Generalnego WP (Szt. Gen. WP), albo odpowiednio 
dowódca rodzaju sił zbrojnych (RSZ), OW, korpusu itd7. UŜycie jednostek SZ RP do 
działań w trybie nakazowym odbywa się w oparciu o wcześniej skalkulowane i usystema-
tyzowane 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.  

                                                 
6
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 roku…, op. cit., § 7. 

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



Grzegorz PIETREK 

 142

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 
(WLąd) powołana jest Grupa Reagowania Kryzysowego. Regulamin określa takŜe, Ŝe  
w strukturze terenowego organu administracji wojskowej, jakim jest Okręg Wojskowy 
powoływana i uruchamiana jest Grupa Operacyjna, przeznaczona do kierowania woj-
skami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym na obszarze odpowiedzialności 
okręgu wojskowego. Zadanie realizowane jest we współpracy z wojewódzkimi zespo-
łami zarządzania kryzysowego8. 

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 przeciwepidemicznych9. 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku w pewnym stopniu dokonała 
uporządkowania przestrzeni prawnej, która m. in. określać ma obszary i zakres współ-
działania organów administracji wojskowej z organami administracji publicznej na wy-
padek sytuacji kryzysowych. Chodzi o te sytuacje kryzysowe, które nie wymagają 
wprowadzania Ŝadnego z określonych w Konstytucji RP stanów nadzwyczajnych. 
Funkcjonujące do czasu uchwalenia wspomnianej ustawy akty prawne nie regulowały 
w sposób przejrzysty wielu zagadnień, a ostrym tego przykładem było współdziałanie 
sektora militarnego z sektorem niemilitarnym.  

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku dookreśliła pojęcie sytuacji kry-
zysowej oraz uściśliła związane z nią zadania i kompetencje organów administracji pu-
blicznej.  

Warto zauwaŜyć, Ŝe w 2003 roku, jako akt wykonawczy do ustawy o stanie klę-
ski Ŝywiołowej10, wydane zostało Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
                                                 
8
  Ibidem, s. 135 – 136. 

9  Ibidem, s. 137. 
10  Art. 18 ust. 3 Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski Ŝywiołowej, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, 

poz. 558 i Nr 74, poz. 676. 
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udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobie-
ganiu skutkom klęski Ŝywiołowej lub ich usuwaniu11. Dokonano w nim systematyzacji 
rodzajów działań ratowniczych i prewencyjnych, prowadzonych w celu zapobieŜenia 
skutkom klęski Ŝywiołowej lub ich usunięcia, a w których mogą brać udział pododdzia-
ły i oddziały sił zbrojnych, sposobu koordynowania i dowodzenia nimi oraz sposobu 
zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych biorących udział w tych działa-
niach. Problemem było przyporządkowanie rozporządzenia niemal ściśle do ustawy      
o stanie klęski Ŝywiołowej. Rozporządzenie wymieniało enumeratywnie obszary dzia-
łań ratowniczych i prewencyjnych (łącznie 14 takich „działań”). Obszary te zostały 
przypisane do wspomnianej ustawy, a więc stosować moŜna je było podczas stanu nad-
zwyczajnego. Nierozwiązanym pozostawał problem działania wojska w sytuacjach kry-
zysowych, poniŜej progu umoŜliwiającego wprowadzenie stanu nadzwyczajnego.  

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym w swej treści, w sposób dosyć lakoniczny, 
odniosła się do zagadnienia współdziałania wojska z sektorem cywilnym w sytuacjach 
kryzysowych. Wymieniła szereg obszarów, w których Siły Zbrojne RP mogą wspomóc 
administrację rządową i samorządową w akcjach i operacjach kryzysowych. Jest to      
w chwili obecnej podstawowy akt prawny regulujący obszar i zakres współdziałania 
omawianych organów w sytuacjach kryzysowych. 

2. FORMY DZIAŁANIA TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI 
WOJSKOWEJ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

W OW, na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia procesu 
decyzyjnego dowódcy okręgu, powoływana jest Grupa Operacyjna (GO). Funkcjonuje 
ona w Stanowisku Kierowania Reagowaniem Kryzysowym (SKRK) okręgu, rozmiesz-
czonym we wcześniej do tego przygotowanych lub określonych przez dowódcę OW 
pomieszczeniach. Jest  ona powoływana na sygnał lub doraźnie, zgodnie z rozkazem 
dowódcy OW, stosownie do narastania (rozwoju) sytuacji kryzysowych.  

Uczestniczący w jej pracach oficerowie i pracownicy cywilni wojska stanowią 
organ wykonawczy dowódcy OW, koordynując działania komórek organizacyjnych 
dowództwa OW w takich sytuacjach oraz wypracowują stanowiska w tym zakresie, 
przedkładając je dowódcy OW do akceptacji. Podstawowe zadania członków GO         
w sytuacji kryzysowej sprowadzają się do: monitorowania i oceny zagroŜeń, zbierania   
i aktualizowania danych o stanie gotowości sił przewidzianych do uŜycia w sytuacjach 
kryzysowych, informowania dowódcy OW o występujących zagroŜeniach oraz przygo-
towywania propozycji rozwiązań, opracowywania dokumentów dowodzenia, utrzymy-
wania współpracy z układem niemilitarnym, przygotowywania sprawozdań o rozwoju 
sytuacji kryzysowej i działalności GO, utrzymywania stałego kontaktu z Grupą Reago-
wania Kryzysowego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWSZ) oraz grupami WSzW 
z terenów objętych działaniami, przygotowania propozycji uŜycia wojsk na obszarze 
OW oraz poza jego granicami.  

Organem wykonawczym szefa WSzW jest Grupa Operacyjna, która słuŜy do 
oceny zagroŜeń, przygotowania propozycji rozwiązań sytuacji kryzysowych w ramach 

                                                 
11  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 Ŝy-
wiołowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 41, poz. 347. 
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wsparcia procesu decyzyjnego oraz kierowania i koordynowania działań pododdziałów 
wydzielonych do likwidacji skutków sytuacji kryzysowej. Pracownicy powołani do 
składu GO spełniają zasadniczą rolę w koordynacji uŜycia sił zbrojnych OW w sytu-
acjach kryzysowych na terenie województwa. Ponadto zabezpieczają ciągłość współ-
działania i obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami administracji pu-
blicznej a pododdziałami i oddziałami SZ RP wyznaczonymi lub skierowanymi do 
udziału  w działaniach ratowniczych i prewencyjnych, a właściwymi szczeblami dowo-
dzenia tych sił12. 

Do zasadniczych zadań oficerów i pracowników cywilnych wojska, działających 
w ramach GO WSzW naleŜy: zbieranie i analizowanie informacji o zaistniałych zdarze-
niach oraz przygotowanie propozycji w dziedzinie reagowania kryzysowego, aktuali-
zowanie informacji o stopniu gotowości sił i środków przewidzianych do uŜycia i ich 
materiałowo – technicznym zaopatrzeniu, opracowanie planów uŜycia sił wojskowych 
w akcjach kryzysowych oraz innych dokumentów wynikających z procedur postępowa-
nia w takich sytuacjach, utrzymywanie współdziałania z GO okręgu i dyŜurnymi 
WCZK, współdziałanie oficerów zmian dyŜurnych kierowniczej kadry WKU z powia-
towymi i gminnymi organami administracji oraz dyŜurnymi PCZK i GCZK, kierowanie 
zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych przewidywanych 
do uŜycia w sytuacjach kryzysowych. Zadania wypełniane przez członków zespołów 
GO WSzW są zbieŜne z zadaniami pracowników zespołów GO OW. 

Współdziałanie GO WSzW z organami administracji rządowej i samorządowej 
obejmuje głównie: zapewnienie stałej łączności i sprawnego obiegu informacji o zagro-
Ŝeniach, pomoc w rozpoznawaniu zagroŜeń wynikających z zaistnienia zdarzeń niebez-
piecznych oraz wymianą informacji, zapewnienie swobody działania siłom wojskowym 
uŜytym w akcjach i operacjach kryzysowych. 

W strukturach WKU nie zostały wyodrębnione komórki organizacyjne lub sta-
nowiska pracy, którym by przypisano zadania współdziałania z organami administracji 
rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych. Zadania z tym związane, jako 
dodatkowe realizuje oficer Wydziału Planowania Mobilizacji i Administrowania Re-
zerwami.  

Z uwagi na fakt, Ŝe Zespoły Operacyjne (ZO) WKU wprowadzono powszechnie 
dopiero na przełomie 2007 i 2008 roku, ich nazewnictwo w róŜnych komendach moŜe 
być odmienne, tak jak i nałoŜone na nie zadania.  

Funkcjonujące podczas akcji i operacji kryzysowych grupy i zespoły operacyjne 
mają specyficzną strukturę. 

W skład GO OW wchodzą: szef, zastępca, szefowie zmian dyŜurnych oraz 
członkowie zespołów operacyjnych. Zespoły operacyjne GO to: Zespół Analizy i Oce-
ny ZagroŜeń zajmujący się zbieraniem i analizowaniem informacji o zagroŜeniach        

                                                 
12  Członkowie GO OW rozpoczynają swoją działalność w reŜimie pracy ciągłej w stanie gotowości 

kryzysowej BRAVO (40 - 60% pełnej obsady) oraz w pełni rozwijają działalność w stanie gotowości 
kryzysowej CHARLIE. W GO obowiązuje dwuzmianowa praca, w systemie 12 godzinnych dyŜu-
rów. Odpowiedzialność za sprawną, merytoryczną i terminową pracę zmian dyŜurnych ponoszą ich 
szefowie. KaŜdorazowe przyjęcie obowiązków przez zmianę dyŜurną poprzedzone jest informowa-
niem operacyjnym. 
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i rozwoju sytuacji kryzysowej oraz przygotowanie dowódcy OW danych o aktualnej 
sytuacji w zagroŜonym rejonie; Zespół Operacyjny, którego członkowie odpowie-
dzialni są za wykonywanie zadań związanych z planowaniem i koordynowaniem dzia-
łań w sytuacjach kryzysowych w rejonie odpowiedzialności; Zespół Logistyczny, re-
alizuje zadania związane z przygotowaniem i koordynowaniem logistycznego zabezpie-
czenia działań wojsk w akcjach i operacjach kryzysowych na obszarze odpowiedzialno-
ści OW; członkowie Zespołu Wsparcia Dowodzenia przygotowują siły i środki łącz-
ności do realizacji dowodzenia, miejsca pracy i odpoczynku oraz zabezpieczają Ŝywie-
nie obsady operacyjnej GO OW; natomiast pracownicy Zespołu Ochrony odpowiadają 
za dystrybucję dokumentów wytworzonych przez GO oraz napływających od przełoŜo-
nego i podwładnych. Głównymi zadaniami pracowników GO OW, związanymi ze 
współpracą z organami administracji rządowej i samorządowej w sytuacji kryzysowej, 
jest: zapewnienie łączności i właściwego obiegu informacji oraz systemu powiadamia-
nia, wymiana informacji o skutkach zaistniałych zdarzeń, koordynacja wspomagania 
likwidacji skutków sytuacji kryzysowej. 

W skład GO WSzW, podobnie jak w OW, wchodzą: szef, zastępca, szefowie 
zmian dyŜurnych oraz członkowie zespołów operacyjnych. Zespoły operacyjne GO 
WSzW, to analogicznie do składu GO OW: Zespół Analizy i Oceny ZagroŜeń, Zespół 
Operacyjny, Zespół Logistyczny, Zespół Wsparcia Dowodzenia, Zespół Ochrony13. 
Zespoły te działają w składach czteroosobowych.  

W sytuacji kryzysowej, gdy uruchamiane są Grupy Operacyjne WSzW i OW,   
w WKU powoływany zostaje Zespół Operacyjny (ZO), podzielony na podzespoły. Naj-
częściej nazwane są one analogicznie do Zespołów Operacyjnych WSzW, czyli Podze-
spół Analizy i Oceny ZagroŜeń, Podzespół Operacyjny, Podzespół Logistyczny, Podze-
spół Wsparcia Dowodzenia oraz Podzespół Ochrony. 

3. WYZWANIA W ZAKRESIE WSPÓŁDZIAŁANIA TERENOWYCH ORGA-
NÓW ADMINISTRACJI  WOJSKOWEJ Z ORGANAMI ADMINISTRAC JI 
PUBLICZNEJ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej z organami ad-
ministracji publicznej w sytuacjach kryzysowych opiera się na wielu aktach prawnych, 
tak cywilnych, jak i wojskowych, które w załoŜeniu powinny regulować jednoznacznie 
i przejrzyście to zagadnienie. Obecnie udział jednostek wojskowych w działaniach ra-
towniczych i prewencyjnych w sytuacjach kryzysowych przewidziany jest jedynie       
w przypadkach, gdy uŜycie sił i środków niemilitarnych jest niemoŜliwe lub ich uŜycie 
moŜe okazać się niewystarczające.  

Z przeprowadzonych przez autora badań wynika, Ŝe dyslokacja jednostek woj-
skowych SZ RP jest niefunkcjonalna w stosunku do rejonów ich potencjalnego uŜycia, 
a więc obszarów, gdzie moŜliwe są prawdopodobne zagroŜenia kryzysowe. Fakt ten ma 
negatywny wpływ na dyspozycyjność jednostek wojskowych, ich przygotowanie do 
działań ratowniczych i prewencyjnych, jak teŜ moŜliwość uŜycia sprzętu specjalistycz-
nego.  

                                                 
13  W GO WSzW obowiązuje dwuzmianowy system pracy. Odpowiedzialność za sprawną, merytoryczną 

i terminową pracę członków zmian dyŜurnych ponoszą ich szefowie. KaŜdorazowe przyjęcie obo-
wiązków przez zmianę dyŜurną poprzedzone jest informowaniem operacyjnym. 
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Wyzwaniem dla organizacji sprawnego współdziałania terenowych organów 
administracji wojskowej z organami administracji publicznej jest z całą pewnością brak 
dostatecznie precyzyjnego określenia zadań ratowniczych i prewencyjnych przewidzia-
nych do realizacji dla jednostek wojskowych. Zadania takie w sposób ogólny zostały 
określone w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, odnoszącej się do udziału SZ RP       
w likwidacji skutków sytuacji kryzysowych. W akcie tym wskazano, w sposób bardzo 
ogólny 16 obszarów, w których swe zadania odnajduje sektor militarny. Zadania mają 
odzwierciedlenie w Rozporządzeniu 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 usuwaniu14, które juŜ          
w swym tytule a następnie treści zakłada, Ŝe moŜliwe jest uŜycie jednostek wojskowych 
SZ RP do działań ratowniczych i prewencyjnych, w chwili wprowadzonego ustawowo 
stanu klęski Ŝywiołowej. Rozporządzenie nie odnosi się jednak do sytuacji kryzysowej. 
Brakuje aktu wykonawczego do ustawy, który w sposób przejrzysty i skonkretyzowany 
określałby zasady i obszary udziału sił zbrojnych w akcjach i operacjach kryzysowych. 

Tworzone na potrzeby sytuacji nadzwyczajnych Wojewódzkie Plany Zarzą-
dzania Reagowania Kryzysowego (WPZK), w swych załącznikach funkcjonalnych, 
takŜe nie posiadają odniesienia do sytuacji kryzysowych, odnoszą się jedynie do usta-
wowych stanów nadzwyczajnych. W związku z tym funkcjonujące w terenowych orga-
nach administracji wojskowej Plany udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych 
RP w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych nie są precyzyjne, odnoszą się do     
8 zagroŜeń, przy określeniu 16. zadań w WPZK. Stwarza to zagroŜenie dla wymiany 
informacji oraz prawidłowego zrozumienia intencji podczas współdziałania terenowych 
organów administracji wojskowej z organami administracji publicznej.  

Wymienione powyŜej, przykładowe wyzwania powodują, Ŝe zagroŜona moŜe 
być skuteczność realizowanych zadań reagowania przez jednostki wojskowe. Zaobser-
wować moŜna bowiem zagroŜenie dla reguły „4xW”, czyli uruchomienia sił i środków 
wojska we właściwym czasie, we właściwych ilościach, zgodnie ze specjalnościami 
(odpowiednie wyposaŜenie i wyszkolenie) oraz we właściwym miejscu, co wiąŜe się     
z dysponowaniem właściwymi środkami transportowymi. 

Obecnie jednostki wojskowe uruchamiane są według trzech trybów reagowania 
(podstawowego, alarmowego i nakazowego). Z badań przeprowadzonych przez autora, 
zwłaszcza w organach administracji publicznej, wynika, Ŝe często „decydenci” mylą 
tryby, stosują róŜnorodną i niesformalizowaną korespondencję, a często pomijają tere-
nowe organy administracji wojskowej, nie informując ich i nie dokonując stosownych 
ustaleń. 

WKU, WSzW i OW współdziałają z organami administracji publicznej pod-
czas akcji i operacji kryzysowych w trzech róŜnych trybach - podstawowym, alarmo-
wym i nakazowym - przy czym, kaŜdy ze wskazanych trybów dotyczy odmiennych 
sposobów uŜycia jednostek wojskowych do realizacji zadań w działaniach ratowniczych 
i prewencyjnych. Współdziałanie odbywa się w kaŜdym z trybów na odmiennych zasa-
dach. Zbyt słabe jest umocowanie szefa WSzW jako decydenta, przy jednoczesnym 
zadekretowaniu mu głównie zadań koordynatora, a właściwie „przekaźnika” poleceń. 
                                                 

14  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału 
pododdziałów…, op. cit., art. 2, ust.1. 
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W procesie współdziałania zaobserwować moŜna potencjalne zagroŜenia, które wynika-
ją zwłaszcza z faktu, Ŝe poniŜej poziomu WSzW faktycznie nie ma osób funkcyjnych  
w terenowych organach administracji wojskowej, których zadaniem byłoby współdzia-
łanie z lokalnymi odpowiednikami w administracji samorządowej w czasie akcji i ope-
racji kryzysowych. Ma to wpływ na właściwy przepływ informacji, rozpoznanie terenu 
działań, rozeznanie, co do faktycznego zapotrzebowania na uŜycie  jednostek wojsko-
wych, w tym ich przygotowanie i wyposaŜenie specjalistyczne. 

Umocowanie szefa WSzW jedynie w pozycji koordynatora uŜycia jednostek 
wojskowych w działaniach ratowniczych i prewencyjnych, prowadzi wręcz do jego 
ubezwłasnowolnienia. KaŜdą decyzję musi on konsultować w OW i uzyskiwać akcepta-
cję. Ponadto funkcjonuje niedroŜny obieg informacji, z racji tego, Ŝe szef WSzW nie ma 
umocowania prawnego, aby domagać się informacji od wszystkich dowódców oddzia-
łów i pododdziałów wojska uczestniczących w działaniach ratowniczych i prewencyj-
nych. Nie jest on bowiem ich „przełoŜonym”. 

Eksperci zauwaŜyli takŜe, Ŝe w obszarze odpowiedzialności WKU znajduje się 
zazwyczaj kilka powiatów. W przypadku konieczności koordynowania udziału jedno-
stek wojskowych w akcjach i operacjach kryzysowych na obszarze przekraczającym 
jeden powiat mogą wystąpić problemy ze skierowaniem przedstawicieli WKU. Niepo-
kojącym zjawiskiem jest fakt, Ŝe współdziałanie terenowych organów administracji 
wojskowej z administracją publiczną na poziomie WKU – gmina, powiat opiera się na 
podpisanych notatkach uzgodnień, które nie mają usankcjonowania prawnego.  

Zaobserwować moŜna duŜą uznaniowość w składanych „zapotrzebowaniach” 
na siły i środki wojska na wypadek prowadzenia działań ratowniczych i prewencyjnych. 
Często zwraca się o siły nieadekwatnie duŜe w stosunku do zaistniałego zagroŜenia lub 
domaga się sprzętu technicznego nieprzewidzianego przez siły zbrojne do wydzielenia  
i uŜycia. Obserwowana jest teŜ tendencja do traktowania sił wojskowych jako „taniej 
siły roboczej”, do prac mało skomplikowanych, np. układanie worków z piaskiem, a nie 
traktowania jako sił specjalistycznych, odpowiednio wyszkolonych i wyposaŜonych.  

Jako zagroŜenie wskazać moŜna takŜe brak dostatecznej wiedzy o moŜliwo-
ściach sprzętowych i wykonawczych partnerów, co sprowadzało się często do zbyt po-
chopnego Ŝądania pomocy bez wcześniejszej weryfikacji swoich zasobów i moŜliwości.  

Z powyŜszym wiąŜe się fakt, Ŝe skuteczne podjęcie działań kryzysowych we 
właściwym miejscu zagroŜone jest przez brak w dyspozycji terenowych organów admi-
nistracji wojskowej odpowiednich środków transportowych (np. pojazdów osobowo – 
terenowych) umoŜliwiających dotarcie na miejsce zdarzenia i realizację zadań. Równie 
duŜym wyzwaniem dla skuteczności współdziałania jest zapewnienie skutecznego do-
wodzenia pododdziałami i oddziałami (zgrupowaniami zadaniowymi) realizującymi 
zadania reagowania kryzysowego, a takŜe ich właściwe zabezpieczenie logistyczne.  

Jako jedno z wyzwań moŜna definiować takŜe zauwaŜalny brak wystarczająco 
wczesnych uzgodnień planów działania na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych. 
Aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie precyzują jednoznacznie procedur współ-
działania terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji pu-
blicznej w sytuacjach kryzysowych. Opinia ta wiąŜe się z tym, Ŝe rozbieŜnie definiowa-
ne są zagroŜenia przez badane organy, jak teŜ fakt, Ŝe równolegle funkcjonują dwa sys-
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temy reagowania kryzysowego „militarny” i „niemilitarny”. Systemy te są niezaleŜne, 
funkcjonują obok siebie.  

Kolejne wyzwanie to niespójność prawa cywilnego i wojskowego, które cza-
sem się wręcz wykluczają. Zwrócić naleŜy teŜ uwagę na wydłuŜone procedury urucha-
miania sił wojska, zbyt duŜą liczbę szczebli dowodzenia (kierowania) i decydentów. 

Bardzo waŜnym wyzwaniem, które rzutuje na ocenę skuteczności procesu 
współdziałania terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji 
publicznej w akcjach i operacjach kryzysowych, jest nieprawidłowa forma wspólnych 
przedsięwzięć szkoleniowych na rzecz tego współdziałania, obejmująca niedostatki tak 
w sferze planowania, jak i realizacji. 

PODSUMOWANIE 

Wartościowym materiałem słuŜącym do wyciągnięcia szeregu wniosków okaza-
ły się doświadczenia pracowników administracji publicznej i terenowych organów ad-
ministracji wojskowej zebrane w formie studium przypadków, opisujące działania ra-
townicze i prewencyjne sił zbrojnych, które wdroŜono podczas awarii energetycznej    
w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2008 roku. 

Podczas planowania uŜycia sił i środków SZ RP na obszarach dotkniętych zda-
rzeniem, zaistniała konieczność szybkiego wydzielenia duŜej ilości specjalistycznego 
sprzętu, znajdującego się w zasobach wojska. Wydzielenie sił i środków koniecznych 
do skutecznego uŜycia w akcji kryzysowej okazało się trudne, gdyŜ „naliczenia” tego 
sprzętu są rozczłonkowane w planach szczegółowych, tak wojskowych, jak i w WPZK. 
Dodatkowo, w zapotrzebowaniach na sprzęt mający być wydzielany z jednostek woj-
skowych, przedstawiciele wojewody samodzielnie określali jego ilość i rodzaj, nie kon-
sultując się z WSzW, co skutkowało tym, Ŝe domagano się sprzętu, którym w danej 
chwili wojsko nie dysponowało. 

Wskazano takŜe na zagroŜenia dla skutecznego współdziałania, które wiąŜe się  
z niejasnymi zasadami finansowania udziału SZ RP w działaniach ratowniczych i pre-
wencyjnych. Tak terenowe organy administracji wojskowej, jak i organy administracji 
publicznej wskazują na zbyt szczupłe środki finansowe zapewniane na działania, w tym 
wspólne szkolenie, ćwiczenia i treningi sztabowe.  
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TASKS AND FORMS OF CO-OPERATION BETWEEN LOCAL MILIT ARY 
ADMINISTRATION BODIES AND PUBLIC AUTHORITY BODIES I N CON-

TINGENCIES AND CHALLENGES ASSOCIATED WITH IT 

 

Summary 

An increase in the number of threats of all kinds and their scope have become an inherent 
element of a man’s life in the contemporary world, as well as an indicator of his safe existence. 
Speaking of threats, what one has in mind is mainly military threats, terrorism, organised 
crime, anthropogenic ecological threats or natural disasters. A diversity of current threats 
results in the situation that the job of contemporary armed forces now no longer includes 
responding to threats of military nature only, but they also have to be ready to deal with non-
military threats. Because of the intensity and size of threats of non-military nature, civil 
services, appointed by law to combating them and counteracting their effects, are often helpless 
in the face of the existing situation. In such cases assistance and involvement of all services 
available that are at the disposal of the state, including armed forces, is essential. 
 
 
Key words: safety management, crisis management, contingency, public authority, military 
authority, co-operation 
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