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Przedmiotem artykułu są rola i miejsce ogniw pozamilitarnych, w tym administracji pu-
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WSTĘP 

Literatura przedmiotu w zakresie pojęcia bezpieczeństwa państwa jest bardzo 
bogata i różnorodna. Pomimo tej różnorodności można uznać, że pod pojęciem bezpie-
czeństwa narodowego (państwa) rozumiany jest stan uzyskany w wyniku zorganizowa-
nej ochrony i obronny przed możliwymi zagrożeniami, wyrażony stosunkiem potencja-
łu obronnego do skali zagrożeń.  

W sferze zainteresowania każdej władzy i administracji państwowej jest utrzy-
mywanie bezpieczeństwa narodowego na możliwie najwyższym poziomie. Podobnie 
jest w Polsce, gdzie nadsystem bezpieczeństwa narodowego urzeczywistnia najlepiej 
rozwój naszego kraju. Przez nadsystem bezpieczeństwa narodowego Polski rozumie się 
najczęściej istniejący „zbiór koncepcji założeń, zasad i ustaleń, a także możliwości 
środków (nieorężnych i zbrojnych) oraz uregulowań prawnych, które mają przyczyniać 
się do niezagrożonego bytu i rozwoju Rzeczypospolitej”1.  

                                                
∗  dr hab. inż. Zenon ZAMIAR, prof. nadzw. WSOWL – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej 

Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 
∗∗  mgr Piotr ZAMIAR - Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie 
1  J. B. Balcerowicz, Wybrane problemy obronności państwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007, 

s. 9. 
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1. ZAŁO ŻENIA I ISTOTA SYSTEMU OBRONNEGO PA ŃSTWA 

Elementem składowym nadsystemu bezpieczeństwa narodowego jest system 
obrony państwa. Określa się go jako zbiór wzajemnie powiązanych elementów – ludzi, 
organizacji, urządzeń – działających na rzecz zachowania bezpieczeństwa i nienaruszal-
ności terytorialnej kraju. 

Celem systemu obronnego państwa jest uzyskanie zdolności do prowadzenia      
w pełnym zakresie skutecznych działań obronnych dla przeciwstawienia się agresji mi-
litarnej.  

Podstawowymi założeniami funkcjonowania systemu obronnego państwa są: 

− kompleksowość i spójność w procesie rozwiązywania zagadnień ogólnopoli-
tycznych, społeczno-gospodarczych i militarnych w ramach przygotowań 
obronnych; 

 

− zdolność do skutecznego przeciwstawiania się wszelkim zagrożeniom godzą-
cym w bezpieczeństwo narodowe; 

 

− efektywna integracja (współdziałanie) potencjału militarnego (sił zbrojnych)                 
z odpowiednio przygotowaną administracją i gospodarką narodową oraz zor-
ganizowanym i przygotowanym do obrony społeczeństwem. 

Według gen. dyw. prof. dr hab. Bolesława Balcerowicza, system jako skoordy-
nowany wewnętrznie zbiór elementów organizacyjnych i materiałowych wzajemnie 
powiązanych i działających celowo, powinien składać się z podsystemów. W punkcie    
6 (szóstym) Polityki bezpieczeństwa i strategii obrony RP czytamy: „…dla przeciwsta-
wienia się zagrożeniom wojennym, a także w celu realizacji zewnętrznych i wewnętrz-
nych zadań obronnych, utrzymuje się w czasie pokoju i rozwija na czas zagrożenia        
i wojny system obronny RP…”2. 

Jego głównymi elementami są: siły zbrojne, pozamilitarne ogniwa obronne i sys-
tem kierowania obronnością. 

Ustawa zasadnicza (konstytucja) stanowi, że organizację władz oraz państwa na 
czas stanu wojennego i skutki prawne jego wprowadzenia określa ustawa. Może być 
ona przyjęta w czasie pokoju lub narastania zagrożenia wojennego. Tymczasem przed-
sięwzięcia związane z przygotowaniem i tworzeniem warunków sprawnego kierowania 
obroną państwa na czas wojny muszą być realizowane na długo przed zagrożeniem lub 
wojną. Szczególną rolę w tym przygotowaniu spełnia układ pozamilitarny, który powi-
nien stworzyć warunki niezbędne do przygotowywania oraz działania sił zbrojnych,      
a także przetrwania ludności w czasie zagrożenia i wojny. 

W skład systemu pozamilitarnego wchodzą wszystkie ogniwa wykonawcze ad-
ministracji publicznej, z wyjątkiem Sił Zbrojnych RP, inne instytucje państwowe,               
a także przedsiębiorcy i stowarzyszenia, na których się nakłada lub którym zleca się 
wykonywanie zadań obronnych w warunkach obowiązujących przepisów prawnych. 
Ogniwa tego podsystemu funkcjonują w ramach działów administracji rządowej oraz 
struktur terytorialnych systemów obronności państwa. 

 
                                                
2  Tamże, s. 10. 
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Realizowane przez nie zadania ustawowe można sprowadzić do trzech zasadni-
czych grup: 

− zapewnienie ochrony ludności i struktur państwa w warunkach zagrożenia 
bezpieczeństwa narodowego i na wypadek wojny; 

 

− zasilanie zasobami ludzkimi i materiałowymi Sił Zbrojnych RP oraz wsparcie 
wojsk sojuszniczych prowadzących operacje na terytorium RP; 

 

− utrzymanie materialnych i duchownych podstaw egzystencji ludności i jej 
przetrwania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa              
i wojny. 

Wśród praktyków i teoretyków bezpieczeństwa funkcjonują różne podziały po-
zamilitarnych ogniw. Zwykle jednak w systemie obronności dzielone są one na trzy 
grupy:  

− informacyjne;  
 

− ochronne;  
 

− gospodarcze3. 
 

2. ZADANIA OGNIW PODSYSTEMU POZAMILITARNEGO 

Informacyjne ogniwa systemu obronności realizują zadania mające na celu 
ochronę i propagowanie polskich interesów na arenie międzynarodowej, informacyjne 
osłabianie przeciwnika oraz umacnianie woli, morale, determinacji obronnej i wytrwa-
łości własnego społeczeństwa w warunkach wojennych poprzez informacyjne zabezpie-
czenie funkcjonowania całego systemu obronności oraz informacyjne oddziaływanie 
zarówno na przeciwnika, jak i własne społeczeństwo. Rysunek 1 obrazuje główne zada-
nia ogniw informacyjnych. 

Do zadań ogniw ochronnych należy zapewnienie warunków bezpiecznego funk-
cjonowania struktur państwa oraz ochrona ludności i majątku narodowego przed skut-
kami zbrojnych i niezbrojnych oddziaływań kryzysowych. Na rysunku 2 przedstawiono 
główne elementy ogniw ochrony struktur oraz ochrony ludności. 

Podstawowym celem gospodarczych ogniw systemu obronności jest zapewnie-
nie materialnych podstaw realizacji zadań obronnych oraz przetrwanie ludności w nad-
zwyczajnych warunkach kryzysu i wojny. 

Spotkać można także inny podział ogniw pozamilitarnych, a mianowicie4: 

− ogniwa ochrony państwa (przewidziane m.in. do rozpoznania i zwalczania 
wszelkich form zagrożeń. Zadania: działalność wywiadowcza i antyterrory-
styczna, ochrona granic, ochrona i obrona określonych budynków, utrzyma-
nie porządku publicznego itp.); 

− ogniwa gospodarczo-obronne przewidziane do realizacji zadań związanych    
z przygotowaniami i funkcjonowaniem gospodarki narodowej w okresie za-
grożenia i na czas wojny; 

                                                
3  A. Sosnowski, Z. Zamiar, Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem państwa, Akademia Świę-

tokrzyska im. J. Kochanowskiego, Kielce 2001, s. 92. 
4  Tamże, s. 94. 
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− ogniwa ochrony ludzkości i dóbr kultury przeznaczone do ochrony ludzkości 
i środowiska naturalnego, dóbr kultury – zarówno w czasie wojny, jak i poko-
ju (katastrofy i klęski żywiołowe – akcje ratunkowe); 

− ogniwa polityczno – administracyjne i społeczne (resorty, organizacje spo-
łeczno-polityczne i zawodowe mające wpływ na utrzymanie pozycji Polski 
jako suwerennego podmiotu w społeczności międzynarodowej). 

 
 

Rys. 1. Ogniwa informacyjne 
 

Źródło: [online]. [dostęp: 26.04.2010]. Dostępny w Internecie:  
www.pwsz.legnica.edu.pl/zalaczniki/obronanarodowa.doc 

 

 
 

Rys. 2. Ogniwa ochronne 
 

Źródło: [online]. [dostęp: 26.04.2010]. Dostępny w Internecie: 
www.pwsz.legnica.edu.pl/zalaczniki/obronanarodowa.doc 
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Bardzo ważną rolę wśród pozamilitarnych ogniw w systemie bezpieczeństwa 
odgrywają przedsiębiorcy. Chodzi głównie o tych realizujących na rzecz obronności 
państwa zadania, takie jak:  

− eksploatacja lotnisk i portów morskich; 
 

− kolportaż i nadawanie programów radiowych i telewizyjnych; 
 

− produkcja, transport i magazynowanie produktów naftowych; 
 

− produkcja, remont lub modernizacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego; 
 

− wytwarzanie, dystrybucja i przesyłanie paliw oraz energii elektrycznej; 
 

− transport, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne. 

Reasumując – zasadniczym zadaniem pozamilitarnych ogniw obronnych jest 
stworzenie niezbędnych warunków do funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz pozosta-
łych struktur państwa, a także zapewnienie materialnych i moralnych podstaw prze-
trwania narodu w okresie wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz      
w czasie innych sytuacji kryzysowych o charakterze niemilitarnym (klęski żywiołowe, 
katastrofy itp.). 

Powinności obronne władz lokalnych i instytucji w czasie pokoju, kryzysu mili-
tarnego i w czasie wojny określa art. 2. ustawy O powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. Umacnianie obronności RP należy 
m.in. także do organów samorządu terytorialnego. Z wielu zadań, którymi jest obarczo-
na administracja samorządowa można przytoczyć następujące (bez podziału na szcze-
ble): 

− znajomość i akceptacja zadań obronnych przez organ samorządowy (w nie-
zbędnym zakresie) realizowanym na terenie administrowanym; 

− przygotowanie stanowisk umożliwiających kierowanie działaniami na terenie 
administrowanym, w reżimie doraźnym i kryzysowym; 

− wdrożenie jednolitych procedur osiągania gotowości do działania przez orga-
ny samorządowe, zespoły reagowania kryzysowego, podsystem pozamilitar-
ny, siły zbrojne; 

− organizowanie wykonania zadań na terenie administrowanym, przez podsys-
tem militarny; 

− przygotowywanie do dyspozycji wojska niezbędnych urządzeń wsparcia logi-
stycznego podsystemu pozamilitarnego; 

− przygotowanie do dyspozycji wojska: 
• baz danych dotyczących całokształtu działalności samorządu; 

• niezbędnej ilości ludności cywilnej do inżynieryjnej rozbudowy terenu; 

− przygotowanie systemu ochrony ważnych obiektów o znaczeniu lokalnym; 

− przygotowanie i utrzymanie do dyspozycji wojska punktów pobierania wody; 

− ustalenie możliwości przekazania do dyspozycji wojska niezbędnych źródeł 
zaopatrzenia w artykuły żywnościowe; 

− przygotowanie do dyspozycji wojska niezbędnych nośników energii; 
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− udostępnienie organom wojskowym niezbędnych informacji o możliwościach 
podsystemu pozamilitarnego; 

− uwzględnienie w odpowiednim stanie technicznym istniejących budowli 
obronnych; 

− nadzorowanie opracowania planu świadczeń osobistych i rzeczowych na 
rzecz wojska i innych jednostek organizacyjnych (gminy, miasta); 

− wdrożenie jednolitych procedur alarmowania i wzajemnego informowania. 

Przeglądając zakres i ilość realizowanych zadań przez administrację, można 
stwierdzić bez przesady, że bez ogniw pozamilitarnych, w tym samorządu terytorialne-
go, nie byłoby systemu obronności w RP. 

3. OBOWIĄZKI OBYWATELI 

Obrona ojczyzny jest obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Pol-
skiej i jest ona realizowana w ramach powszechnego obowiązku obrony, co oznacza 
także, że obywatele są zobowiązani świadczyć na rzecz tejże obrony. Wykonywanie 
powierzonych czynności lub oddanie do użytkowania posiadanych nieruchomości i rze-
czy ruchomych na cele obronne przez poszczególnych obywateli, podmioty gospodar-
cze i administrację publiczną – jest istotą świadczeń na rzecz obrony, a obejmują one: 
świadczenia osobiste, rzeczowe (doraźne i etatowe) oraz szczególne. I tak5: 

− świadczenia osobiste to wykonywanie prac na rzecz: przygotowania obrony 
państwa lub zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, a czas 
ich wykonywania w okresie pokoju nie może przekraczać12 godzin (dla ku-
rierów lub osób dostarczających przedmioty świadczeń osobistych – 48 go-
dzin). Taki rodzaj świadczeń może być nakładany najwyżej 3 razy w roku.  
W czasie mobilizacji i podczas wojny – świadczenia osobiste obejmują te 
same czynności a czas ich wykonywania nie może przekraczać jednorazowo     
7 dni;  

− świadczenia rzeczowe polegają na przekazaniu (przekazanie jest z góry za-
planowane) posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do dyspozycji 
Sił Zbrojnych, OC lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na 
potrzeby obrony państwa. Świadczenia te dzielimy ze względu na przezna-
czenie przedmiotów świadczeń na: 

• doraźne – obejmujące świadczenia przeznaczone do użytkowania przez Siły 
Zbrojne, formacje Obrony Cywilnej (OC) i świadczenia niewchodzące       
w skład wymienionych struktur organizacyjnych; 

• etatowe – obejmujące przedmioty świadczeń, takie jak np.: pojazdy, ma-
szyny, urządzenia, budynki itp. i są przeznaczone do uzupełnienia etato-
wego Sił Zbrojnych i państwowych jednostek organizacyjnych. Czas wy-
konywania świadczeń rzeczowych w okresie pokoju nie może przekraczać 
jednorazowo: 24 godz. w związku z ćwiczeniami powszechnej samoobro-

                                                
5  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczo-

wych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203 poz. 2081         
z 2004 r.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczo-
wych na rzecz obrony w czasie pokoju. (Dz. U. Nr 181 poz.1872 z 2004 r.). 
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ny, 48 godz. w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej oraz 7 dni             
w związku z ćwiczeniami wojskowymi; 

− świadczenia szczególne – to odpłatne zobowiązania realizowane przez admi-
nistrację rządową i samorządową (publiczną), instytucje państwowe oraz 
podmioty gospodarcze. Polegają one na: 

• adaptacji posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do potrzeb 
obrony państwa, przy czym nie następuje w tym przypadku zmiana ich 
przeznaczenia i właściwości; 

• przystosowaniu obiektów będących w budowie i wytwarzanych rzeczy ru-
chomych do potrzeb obrony państwa – bez zmiany ich właściwości i prze-
znaczenia; 

• gromadzeniu, przechowywaniu i konserwacji przedmiotów niezbędnych 
do wykonywania zadań obronnych; 

• wykonywaniu zadań mobilizacyjnych na rzecz sił zbrojnych. 

Obowiązek wykonywania świadczeń nakłada wójt lub burmistrz, a także prezy-
dent miasta na wniosek: 

− w okresie pokoju – komendantów Wojskowych Komend Uzupełnień (WKU), 
starosty, organu OC; 

− w czasie mobilizacji – komendantów WKU, organów OC, kierowników jed-
nostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obrony, starosty. 

W czasie mobilizacji lub wojny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) może 
nałożyć obowiązek świadczeń na podstawie wniosków doraźnie zgłoszonych przez 
dotychczas uprawnione organy oraz przez dowódców jednostek wojskowych. 

PODSUMOWANIE  

Zasadniczym zadaniem pozamilitarnych ogniw obronnych jest stworzenie nie-
zbędnych warunków do funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz pozostałych struktur 
państwa, a także zapewnienie materialnych i moralnych podstaw przetrwania narodu    
w okresie wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz w czasie innych 
sytuacji kryzysowych o charakterze niemilitarnym (klęski żywiołowe, katastrofy itp.). 
Działalność krajowych struktur cywilnych w omawianym zakresie w czasie pokoju,      
a także prace planistyczne na wypadek sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń, koordynuje 
Szef Obrony Cywilnej Kraju. Obrona Cywilna jest też odpowiedzialna za koordynację 
działań związanych z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi w czasie pokoju, prowa-
dzonych zarówno przy udziale środków cywilnych, jak i – w przypadku takiej potrzeby 
- wojskowych. 
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Summary 
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stration, in the system of the military security of the state. The article presents the classification 
of non-military cells, the essence of their activities and tasks in the defence system of the state. 
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