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Praca jest próbą przedstawienia roli Krajowego Systemu ratowniczo - Gaśniczego na 
wypadek wystąpienia zagroŜeń terrorystycznych. 

UwaŜam, Ŝe groźba ataku skierowanego przeciwko Polsce i polskim obywatelom jest 
prawdopodobna. WiąŜe się to z sytuacją zewnętrzną w Polsce jak i z sytuacja geopolityczną na 
świecie. W najbliŜszej perspektywie nie ma realnych widoków na usunięcie głównych źródeł 
współczesnego terroryzmu. W związku z tym, naleŜy zakładać, Ŝe walka społeczności międzyna-
rodowej z tym zjawiskiem nieprędko się skończy - mimo osiąganych znaczących efektów.  

NaleŜy pamiętać, Ŝe warunkiem zapewnienia skutecznej organizacji działań ratowni-
czych jest skoordynowanie przedsięwzięć wielu słuŜb (w tym Państwowej StraŜy PoŜarnej)         
i podmiotów, jak równieŜ organów władzy zarówno w fazie organizowania i koordynowania 
działań ratowniczych, jak i we wcześniejszej fazie sprawdzania przygotowanych procedur ra-
towniczych oraz w fazie ćwiczeń.  

Inną istotną sprawą przy likwidacji skutków zamachów jest przepływ informacji między 
poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w działaniu ratowniczym, zwłaszcza między do-
wodzącym ze strony Policji lub innej słuŜby koordynującej operację poszukiwania lub likwidacji 
zamachowców.  
 
 
Słowa kluczowe: Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, terroryzm, ratownictwo 
 
 

WSTĘP 

Wokół zjawiska terroryzmu narosło w przeciągu kilku ostatnich lat wiele mi-
tów i niedomówień. Wymagają one niezwłocznego wyjaśnienia, chociaŜby w związku                  
z faktem, iŜ zjawisko terroryzmu, takŜe w Europie, z kaŜdym dniem zyskuje na sile,                  
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a jego eskalacja w tym regionie jest przewidywana juŜ na lata 2010-2012, a więc de 
facto niedaleką przyszłość. Tragedia z 11 września 2001 r. uświadomiła ośrodkom 
decyzyjnym oraz społeczeństwom wielu państw, iŜ instytucje odpowiedzialne za ich 
bezpieczeństwo nie były dostatecznie przygotowane do rozpoznawania i zwalczania 
tego typu zagroŜeń. Wydarzenia te potwierdziły równieŜ pojawiające się wcześniej 
sygnały, Ŝe organizacje terrorystyczne zaczynają działać globalnie, a nie - jak dotych-
czas - w wymiarze lokalnym. Okazało się przy tym, Ŝe w imię osiągnięcia swych ce-
lów nie cofną się one przed Ŝadną dostępną formą ataku i są w stanie zaplanować         
i zrealizować najbardziej niewyobraŜalne scenariusze operacji terrorystycznych. 

WyobraŜenie przeciętnego obywatela o terroryzmie i aktach terroru to prze-
waŜnie wypadkowa fragmentarycznych, wyrywkowych informacji przekazywanych 
przez media przy okazji widocznych „spektakularnych” ataków terrorystycznych         
w formie raczej relacji niŜ informacji uświadamiającej moŜliwe do podjęcia przez 
obywateli, firmy i instytucje środki ostroŜności i ewentualnej reakcji na atak. Aby 
przedstawić rolę, jaką Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy (KSRG) ma do spełnie-
nia w przypadku występowania zagroŜeń terrorystycznych, naleŜy po pierwsze krótko 
scharakteryzować tenŜe system, który zorganizowany przez Państwową StraŜ PoŜarną 
zaczął funkcjonować w Polsce od roku 1995, po drugie - omówić jakŜe róŜnie defi-
niowane - zjawisko terroryzmu. 

JeŜeli chodzi o Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy to jego podstawowym 
celem  jest ochrona Ŝycia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z poŜarami   
i innymi klęskami Ŝywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku 
równieŜ poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.  

Podstawowym załoŜeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było 
stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą róŜne pod-
mioty ratownicze, tak aby moŜna było podjąć skutecznie kaŜde działanie ratownicze.  

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeń-
stwa wewnętrznego państwa, mającą na celu ratowanie Ŝycia, zdrowia, mienia lub śro-
dowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie poŜarów, klęsk Ŝywiołowych 
lub innych miejscowych zagroŜeń.  

Konstrukcja systemu zakłada, Ŝe zasady realizacji podstawowych zadań ratow-
niczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, rów-
nieŜ zdarzeń masowych lub klęsk Ŝywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są nie-
wystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów 
oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania1.  

Zgodnie z właściwością terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 
tworzą oraz koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy władzy: 

− wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wo-
jewodę; 

                                                 
1  D. Marczyński, D. Gartowski, Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w koncepcji reformy administra-

cyjnej kraju, [w:]  Ratownictwo w systemie organizacyjno – prawnym i ekonomicznym samorządów te-
rytorialnych, Inowrocław 1998, s. 9. 
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− starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze 
powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagroŜeń Ŝycia, zdrowia, środowi-
ska i mienia zarządza systemem przy pomocy powiatowego zespołu reago-
wania kryzysowego;  

− wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze wo-
jewództwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagroŜeń Ŝycia, zdrowia, środo-
wiska i mienia zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu re-
agowania kryzysowego.  

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpoŜarowej jest Komendant Głów-
ny Państwowej StraŜy PoŜarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz-
nych2.  

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w sposób zapewnia-
jący jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:  

− powiatowym, jako podstawowy poziom wykonawczy; 

− wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowni-
czych na obszarze województwa; 

− centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych 
na obszarze kraju3. 

System funkcjonuje w dwóch stanach: 

− stałym czuwaniu i doraźnym reagowaniu, polegającym na podejmowaniu 
działań ratowniczych przez własne siły i środki powiatu i gmin; 

− wykonywaniu działań ratowniczych wymagających uŜycia sił i środków spo-
za powiatu, wtedy uruchamiany jest poziom wspomagania i koordynacji ze 
szczebla wojewódzkiego, a przy duŜych lub złoŜonych działaniach ratowni-
czych ze szczebla centralnego (kraju). 

Przechodząc do omówienia terroryzmu, na początku trzeba zaznaczyć, Ŝe istnie-
je, bardzo wiele róŜnego rodzaju definicji tego zjawiska. Ustalenie konsensularnej defi-
nicji jest waŜne, gdyŜ nie moŜna go skutecznie zwalczać, nie wiedząc, czym jest. Pro-
blem ten w głównej mierze wynika z dualizmu rozumienia pojęcia terroryzmu – nie ma 
wątpliwości, iŜ obecnie termin ten ma zabarwienie dalece pejoratywne, jednakŜe często 
prowadzenie walki przy uŜyciu metod terrorystycznych słuŜy osiągnięciu chwytliwego, 
popularnego celu. Jaka jest więc róŜnica między „bojownikiem o wolność” a terrorystą? 
Podczas swej słynnej przemowy na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1974 roku, 
przywódca Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Jaser Arafat, starał się za wszelką cenę 
wykazać, iŜ Palestyńczycy nie są terrorystami, lecz rewolucjonistami - bojownikami     
o wolność: „RóŜnica między rewolucjonistami a terrorystami leŜy w sprawie, za którą 

                                                 
2  Ibidem, s. 10. 
3  R. Grosset, Rola krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w bezpieczeństwie wewnętrznym pań-

stwa, [w:]  Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Rola i zadania administracji publicznej, Inowro-
cław 2000, s. 14. 
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walczą. KaŜdy, kto walczy o słuszną sprawę oraz o wolność i niepodległość swojej zie-
mi, nie moŜe zostać nazwany terrorystą” 4. 

Przemówienie Arafata dało początek koncepcji, która do dziś sprawia, Ŝe nie 
moŜemy jasno i jednoznacznie zdefiniować pojęcia terroryzmu na arenie międzynaro-
dowej: one man’s freedom fighter is another man’s terrorist. Problemu moŜna by było 
uniknąć, gdyby nie skomplikowane powiązania polityczne – łatwo jest nazwać jakąś 
grupę organizacją terrorystyczną, gdyŜ daje to większą legitymację daną przez naród 
słuŜbom ją zwalczającym. Dlatego teŜ często termin „terroryzm” jest naduŜywany.      
W 1988 roku Alex P. Schmid oraz Albert J. Jongman zebrali 109 róŜnych definicji ter-
roryzmu, na podstawie których wyodrębnili statystycznie najczęściej pojawiające się 
elementy. Dzięki temu byli w stanie sformułować własną, bardzo szczegółową defini-
cję: „ terroryzm to atak sił wywrotowych na niewinne jednostki, mający wywołać strach  
i zabić bądź zranić ludzi, a przez to wymusić polityczne ustępstwa na osobie nie będącej 
bezpośrednią ofiarą ataku, lub na organizacji, do której naleŜą zaatakowani”5. Problem 
polega na tym, iŜ definicja ta jest zbyt szczegółowa, gdyŜ, jak zauwaŜa Jarosław Toma-
siewicz, nie moŜna zaliczyć do niej chociaŜby ataku na Anwara Sadata6. Dlatego teŜ 
Tomasiewicz proponuje następującą definicję: „ terroryzm to systematyczne posługiwa-
nie się aktami terroru indywidualnego dla osiągnięcia celu politycznego”7. Podkreśla 
systematyczne posługiwanie się aktami terroru indywidualnego. Definicja ma takŜe 
pewną lukę – jest zbyt ogólna i w ujęciu takim rozszerza znaczenie terminu np. na dzia-
łania podmiotów państwowych (przykład: zgodnie z tą definicją zamach na ks. Jerzego 
Popiełuszkę z 1984 roku był nie zbrodnią polityczną, lecz aktem terroryzmu). Problem 
w tej definicji polega na utoŜsamianiu pojęcia terroru i terroryzmu. Ponadto kontrower-
syjne wydaje się ujęcie kategorii systematyczności, jako wyznacznika. JeŜeli ugrupo-
wanie dokona pojedynczego zamachu, to czy nie jest to wtedy, w myśl definicji Toma-
siewicza, terroryzm? 

W 1980 roku Brian Jenkins zauwaŜył, iŜ terroryzmu nie powinno się definiować 
przez toŜsamość sprawców czy ich ideologię, lecz przez sam charakter czynu – jest to 
odejście od zasady „one man’s terrorist is another man’s freedom fighter” oraz przybli-
Ŝa do stwierdzenia Krzysztofa Liedela, Ŝe terroryzm to: „metoda działania, która posłu-
Ŝyć moŜe realizacji dowolnego celu politycznego. (…)Terroryzm nie jest samodzielnym, 
autonomicznym zjawiskiem, a jedynie metodą słuŜącą realizacji róŜnorodnych celów”8.  

Takie zdefiniowanie pozwala nam przede wszystkim skutecznie walczyć z terro-
ryzmem – kwestie ideologiczno-polityczne ignorujemy, a skupiamy się na samej meto-
dzie. Warto teŜ dodać, iŜ podejście do terroryzmu, jako do metody, jest podejściem sto-
sowanym przez instytucje odpowiedzialne za zwalczanie terroryzmu. Pozwala takŜe 
wprowadzić pojęcie aktu terrorystycznego do systemu prawnego, jako osobną kategorię 
przestępstwa. Pochodną tego jest slogan, będący jednocześnie wykładnią polityki wielu 

                                                 
4  [online] [dostęp: 03.05.2009]. Dostępny w Internecie: http://www.terroryzm.com/. 
5  Ibidem. 
6  J. Tomasiewicz, Terroryzm na tle przemocy politycznej, Katowice 2000, s. 12. 
7  Ibidem, s. 12, por. takŜe: J. Tomasiewicz, Nowa faza rozwoju terroryzm światowego, [online] [dostęp: 

03.05.2009]. Dostępny w Internecie: http://www.terroryzm.com/articles.php?id=217. 
8  Liedel K., Dbałość o bezpieczeństwo narodowe polski w kontekście zagroŜenia terrorystycznego, 

[online] [dostęp: 03.05.2009]. Dostępny w Internecie: http://www.terroryzm.com/ articles.php? id=220. 
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państw demokratycznych w kwestii walki z terroryzmem: bez względu na to o jak szla-
chetny cel się walczy, nie moŜna stosować terroryzmu jako metody do jego osiągnięcia. 

W kontekście działań aparatu państwowego względem jego obywateli, autor 
proponuje przyjąć za terror szczególny typ reŜimu lub instrument działania, do jakiego 
uciekają się organy władzy, by utrzymać swe kierownictwo. Za terroryzm ogólnie uwa-
Ŝa się stosowanie gwałtu przez jednostki lub grupy osób w celu wywarcia wpływu za-
równo na organy władzy i opinię publiczną jak i na grupy osób i jednostki.  

1. PODSTAWOWE KRYTERIA TYPOLOGII TERRORYZMU  

Po dokonaniu podstawowych uściśleń moŜemy przejść do typologii terroryzmu. 
Albert Pawłowski9 podaje cztery podstawowe kryteria dające moŜliwość rozróŜniania 
typów zjawiska. Jako pierwsze występuje kryterium sfery Ŝycia społecznego zagroŜo-
nego terroryzmem10. Na jego podstawie wyróŜnić moŜna dwa typy:  

a) indywidualny:  celem ataków staje się konkretna jednostka lub ostro wyodrębnio-
na, ścisła i na ogół nieliczna grupa jednostek (przykładem takiego typu moŜe być 
cała seria zamachów na Cara Aleksandra II); 

b) ekonomiczny: skierowany przeciw ludziom lub budynkom kojarzonym z klasą 
posiadającą środki produkcji (właścicielom, zarządcom - ogólnie „bourgois”).  

Drugie kryterium: taktyka działania sprawców, Pawłowski zaczerpnął od znane-
go brytyjskiego politologa Roberta Moss’a, który wyróŜnił 3 kategorie terroryzmu: 

a) represywny: mający na celu utrzymanie jedności społecznej wewnątrz walczą-
cych stron konfliktu, aktywizację poparcia dla przyjętej linii polityki, konsolidację 
wokół reŜimu, słowem utrzymanie społeczeństwa w ryzach; 

b) defensywny: mający na celu utrzymanie porządku w ramach istniejącego, obo-
wiązującego stanu rzeczy; 

c) ofensywny: radykalnie proreformatorski lub prorewolucyjny – forma walki z re-
Ŝimem czy systemem społecznym. 

Kolejne kryterium wyróŜnione w tej typologii zwraca uwagę w kierunku celów 
bliskiego zasięgu wytyczonych w załoŜeniach programowych, organizacji terrorystycz-
nych. Mamy do czynienia z trzema kategoriami terroryzmu:  

a) sprawczy bezpośredni - zamachowcy stawiają sobie za cel nie tylko obalenie sta-
tus quo, ale, stanie się beneficjantami zmian. Celem jest przewrót społeczny połą-
czony z przemianą elit. W myśl załoŜeń programowych to właśnie wywrotowcy 
mają przejąć władzę i kontrolę nad system państwowym i społecznym; 

b) sprawczy pośredni – zmiana wytyczonego kierunku polityki, podobnie jak wy-
Ŝej, ale bez ambicji przejęcia odpowiedzialności i kierownictwa w państwie; 

c) propaganda przez czyn - ten rodzaj terroryzmu „nie zmierza do wymuszenia 
rozwiązań juŜ poŜądanych. Terroryzm tej odmiany nie dąŜąc wprost do obalenia 

                                                 
9  A. Pawłowski, Typologia terroryzmu politycznego, [w:]  Terroryzm Polityczny, pod red. J. Muszyński, 

PWN, Warszawa 1981, s. 94. 
10  Ibidem, s. 97. 
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reŜimu ani do pozytywnej zmiany kursu w polityce jednego, lub więcej podmio-
tów prawa międzynarodowego, chce być detonatorem rewolucji”11.  

Ostatnim wyróŜnikiem tworzącym tą typologię jest, równieŜ zapoŜyczone (Co-
nor O’Brien), kryterium zobiektywizowanej oceny zamierzeń organizacji terrorystycz-
nej: 

a) ultralewicowy:  świadomemu czytelnikowi nie trzeba tłumaczyć znaczenia tego 
słowa, chodzi o akty dokonywane przez działaczy skrajnie lewicowych organiza-
cji, partii, bojówek etc. (np: Narodnaja Wola, Wielki Proletariat czy Crvena 
Prawda - zbrojny odłam Komunistycznej Partii Jugosławii); 

b) milenarystyczny (od łac. mille: tysiąc), nawiązuje do mistyczno-religijnej wiary 
w zapowiedziany przez Apokalipsę powrót Chrystusa na ziemię i jego tysiącletnie 
panowanie, pełne ludzkiego szczęścia i sprawiedliwości społecznej. U podstaw 
terroryzmu milenarystycznego leŜą w szczególności przekonania, Ŝe:  

− świat współczesny jest krańcowo zdegenerowany czemu winne są klasy po-
siadające oraz państwo rozumiane jako straŜnik interesów tychŜe klas; 

− człowiek współczesny jest gotów stworzyć nowy typ społeczeństwa po-
wszechnej równości, sprawiedliwości i szczęścia;  

− państwo moŜna i naleŜy niszczyć prowokując bunt mas zgodnie załoŜeniami 
propagandy przez czyn; 

c) separatystyczny: (szczególnie dobrze dający się zaobserwować w latach siedem-
dziesiątych poprzedniego stulecia w Kraju Basków, Algierze, na Cyprze i w Ir-
landii Północnej); 

d) ultraprawicowy  (faszystowski i neofaszystowski). 

Inną równieŜ uŜyteczną poznawczo typologię formułuje Muszyński12. W swojej 
pracy wychodzi od dokonania rozróŜnień definicyjnych, co autor juŜ uczynił, by wpro-
wadzić kryterium legalności zjawisk terrorystycznych. Za pomocą tej przesłanki wyróŜ-
nia terroryzm: 

a) legalny – stosowany przez totalitarne reŜimy państwowe w celu utrzymania wła-
dzy, zdławienia antyreŜimowych sił oporu i zmuszenia społeczeństwa do bez-
względnego posłuszeństwa władzy oraz w celu podporządkowania ludności tere-
nów okupowanych i anektowanych; 

b) nielegalny – stosowany przez wszelkiego rodzaju organizacje, ugrupowania, gru-
py zmierzające do zdobycia władzy lub wywierania wpływu na sprawy państwa   
i społeczeństwa. W tej grupie wyróŜnia dodatkowe kategorie:  

− skrajnie prawicowy, 

− skrajnie lewicowy,  

− narodowowyzwoleńczy,  

− inne: oparte o motywacje ideologiczno-polityczne (głównie ugrupowania funda-
mentalistów muzułmańskich). 

                                                 
11  Ibidem, s. 99. 
12  J. Muszyński, Istota terroryzmu Politycznego, PWN, Warszawa 1981, s. 33. 
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Szeroka literatura zagadnienia dostarcza wielu przykładów wszelkich typologii 
terroryzmu. Jedne z nich mogą jawić się jako ciekawe i atrakcyjne poznawczo, inne nie 
a przedstawiony dobór jest efektem lektury i analizy literatury z dziedziny terroryzmu. 

2. ROLA I MO śLIWO ŚCI KSRG PODCZAS ZDARZEŃ O CHARAKTERZE 
TERRORYSTYCZNYM  

Przechodząc do omówienia roli i moŜliwości KSRG podczas zdarzeń o charak-
terze terrorystycznym, naleŜy podkreślić, Ŝe jedną z funkcji państwa jest zapewnienie 
obywatelom ochrony przed wszelkimi niebezpieczeństwami, wynikającymi ze współczes-
nych zagroŜeń, będących skutkiem działania sił przyrody, rozwoju cywilizacyjnego, jak 
równieŜ niewłaściwego stosowania albo celowego uŜycia substancji niebezpiecznych. 
Jednym z takich zagroŜeń, na które w ostatnich latach nasze państwo skierowało swoje 
zainteresowanie, jest moŜliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. 
Szczególnie niebezpieczną cechą współczesnego terroryzmu jest groźba uŜycia broni ma-
sowego raŜenia (chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub nuklearnej) i wysoce efektyw-
nych materiałów wybuchowych. Wśród wielu celów grup terrorystycznych moŜna z pewno-
ścią wymienić ten podstawowy- zastraszenie ludności cywilnej poprzez wywołanie lub 
przeprowadzenie spektakularnych zdarzeń (np. zamachów samobójczych) jako działań 
pozostawiających szczególne następstwa emocjonalne oraz wywołujących wśród ludności 
poczucie szczególnego zagroŜenia, związanego z duŜą liczbą zabitych i rannych. Wielu 
znawców problematyki terroryzmu sygnalizuje równieŜ, Ŝe to zagroŜenie jest coraz bardziej 
złoŜonym mechanizmem dokonywania ataków słuŜących wywołaniu moŜliwie najwięk-
szych strat wśród ludzi, środowiska, infrastruktury i mienia13. JeŜeli przyjmiemy, Ŝe 
działania terrorystyczne mają charakter celowy, ich efektem ma być wywołanie stanu 
nadzwyczajnego i jego skutków, to w pierwszym rzędzie zwracamy uwagę na organy 
administracji powołane do działań w stanach zagroŜenia. Są to policje, do zadań których 
naleŜy zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego14. Gdy chodzi o bez-
pieczeństwo publiczne, to jego pojęcie odnosi się do zagroŜenia bezprawnymi zamachami 
naruszającymi najistotniejsze dobra, jak Ŝycie, zdrowie, mienie. Natomiast pojęcia porządku      
i spokoju publicznego odnoszą się do stanu ładu w Ŝyciu publicznym jako poŜądanego do-
bra, które moŜe być zagroŜone działaniami godzącymi w ten ład15. 

Do ochrony bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego powołane są policje 
jako wyspecjalizowane organy administracji działające w stanach zagroŜenia. Do policji 
tych zalicza się: 

− Policję państwową, której ustrój i zadania określa ustawa z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji16; 

− Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję wywiadu - utworzone  w dniu 
24 maja 2002 r.17; 

                                                 
13  D. Marczyński, KSRG wobec terroryzmu, [w:] „Przegląd PoŜarniczy”, 11/2005, s. 40. 
14  T. Stobiecki, Regulacje prawne stanów nadzwyczajnych, Szczecin 2003, s. 7. 
15  Pow. J. Jagielski, Administracyjno prawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego oraz zwalczania klęsk Ŝywiołowych, [w:]  Prawo administracyjne pod red. M. Wierzbowskiego, 
PWN, Warszawa 1996, s. 412. 

16  Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58. 
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− StraŜ Graniczną działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 paź-
dziernika 1990 r. o StraŜy Granicznej18; 

− Państwową StraŜ PoŜarną, której ustrój, zadania i zasady działania normują ustawy  
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej19 z tego samego dnia 
ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej20 i liczne rozporządzenia wykonawcze.  

Konieczne stało się równieŜ uruchomienie przedsięwzięć w róŜnych sferach bez-
pieczeństwa, słuŜących z jednej strony niedopuszczeniu do ataków terrorystycznych,        
z drugiej zaś pozwalających szybko i skutecznie reagować w przypadku ich zaistnienia. 
PoniewaŜ jednym z obszarów reagowania jest ratownictwo, zaszła potrzeba zmiany rów-
nieŜ jego organizacji tak, aby realizacja zadań podczas wystąpienia nagłego zagroŜenia 
Ŝycia i zdrowia była skuteczna i umoŜliwiała optymalne wykorzystanie dostępnych sił     
i środków. Przede wszystkim naleŜy załoŜyć, Ŝe planowanie i organizowanie działań ra-
towniczych przy tego typu zdarzeniach nie moŜe być nastawione na niewielką liczbę poszko-
dowanych, lecz na wystąpienie zdarzenia masowego lub katastrofy21.  

NaleŜy pamiętać, Ŝe warunkiem zapewnienia skutecznej organizacji działań ratow-
niczych jest skoordynowanie przedsięwzięć wielu słuŜb i podmiotów, jak równieŜ organów 
władzy zarówno w fazie organizowania i koordynowania działań ratowniczych, jak i we 
wcześniejszej fazie sprawdzania przygotowanych procedur ratowniczych oraz w fazie ćwi-
czeń. Nie ulega wątpliwości, Ŝe rozwój ratownictwa w Polsce nastąpił w opisanym kierunku. 
Z zebranych w ostatnim okresie doświadczeń wynika, Ŝe stworzenie jednolitego i skutecznego 
systemu ratownictwa nie byłoby moŜliwe bez dokonania pełnej analizy moŜliwości prowa-
dzenia działań ratowniczych oraz precyzyjnego określenia zakresu czynności, standardu 
sprzętowego oraz ustalenia jednolitych zasad prowadzenia dokumentacji operacyjno-
ratowniczej22. 

Czy jednak te działania wystarczą do skutecznego organizowania działań ratowni-
czych? Odpowiedź na to pytanie moŜna znaleźć we wnioskach z zamachów terrorystycz-
nych oraz dotyczących roli ratownictwa w łagodzeniu ich skutków: 

− niemalŜe kaŜde tego typu zdarzenie powoduje, Ŝe przynajmniej w początkowej 
fazie działań zasoby ratownicze są za małe w stosunku do skali zdarzenia, a do-
datkowe utrudnienia w organizacji akcji ratowniczej, w tym ewakuacji, wynikają 
z rodzaju wykorzystanego przez terrorystów obiektu, np.: metra, stadionu, bu-
dynku wysokiego lub wysokościowego, targowiska, domu handlowego, węzła 
komunikacyjnego lub innego obiektu uŜyteczności publicznej z tzw. zbiorowym 
przebywaniem ludzi; 

− stosowanie materiałów wybuchowych albo broni masowego raŜenia powoduje, 
Ŝe strefa zagroŜenia obejmuje wielkoobszarowy teren, który w początkowej fa-

                                                                                                                                               
17  Ustawa z dn. 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeæstwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu/Dz. U., Nr 

27, poz. 676/. 
18  Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z póź. zm. 
19  Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230. 
20  Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229. 
21  D. Marczyński…, op. cit., s. 41. 
22  Ibidem. 
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zie działań ratowniczych jest trudny (wręcz niemoŜliwy) do szybkiego rozpozna-
nia i całkowitego monitorowania; 

− zasadą funkcjonowania stanowisk kierowania systemu ratowniczego oraz 
centrum powiadamiania ratunkowego podczas zdarzeń o charakterze terrory-
stycznym jest dysponowanie sił ratowniczych zgodnie z „filozofią 120 pro-
cent", gdyŜ lepiej zawrócić siły ratownicze z miejsca zdarzenia do miejsca sta-
cjonowania niŜ zadysponować ich za mało; 

− nigdy nie ma pewności, czy nagłe zdarzenie spowodowane działaniem terrory-
stycznym dotyczy tylko jednego miejsca, czy teŜ wielu, stąd naleŜy w procedu-
rach ratowniczych przewidzieć moŜliwość dysponowania dodatkowych sił        
i środków ratowniczych z powiatów sąsiednich oraz przemieszczania sił ra-
towniczych juŜ zadysponowanych - zwłaszcza w przypadku wybuchów 
wtórnych, mogących zniszczyć siły i środki uŜyte stosowanie materiałów wybu-
chowych albo broni masowego raŜenia powoduje, Ŝe strefa zagroŜenia obejmu-
je wielkoobszarowy teren, który w początkowej fazie działań ratowniczych jest 
trudny (wręcz niemoŜliwy) do szybkiego rozpoznania i całkowitego monitoro-
wania; 

− przy duŜej liczbie poszkodowanych z oparzeniami zasadne jest przygotowanie 
chłodzenia miejsc oparzeń, np. w zbiornikach wodnych przygotowanych przez 
straŜaków poza strefą zagroŜenia; 

− określenie potrzeb logistycznych w aspekcie zdarzenia masowego winno być po-
przedzone wspólnym planowaniem PSP i jednostek ochrony zdrowia, zwłaszcza 
w zakresie takiego sprzętu, jak: nosze, tlen, namioty ewakuacyjne, a takŜe organi-
zacji dekontaminacji, transportu poszkodowanych oraz uruchamiania rezerw 
krwi, leków i środków medycznych; 

− stanowiska kierowania i centra ratownicze muszą bezwzględnie posiadać wie-
dzę na temat gotowości operacyjnej szpitali (sale operacyjne wraz z zespo-
łami) i oddziałów specjalistycznych, np. oparzeniowych, toksykologicznych, 
chorób zakaźnych; 

− przykład katastrofy madryckiej pokazał, Ŝe organizacja ćwiczeń na czas ataku 
terrorystycznego nie moŜe ograniczać się tylko do doskonalenia zasad i proce-
dur postępowania słuŜb i podmiotów ratowniczych tylko na miejscu zdarzenia, 
ale musi uwzględniać równieŜ procedury transportu poszkodowanych i wa-
runki szpitalne, tak aby w procesie podejmowania decyzji przez kierującego 
działaniem ratowniczym i koordynatora medycznych działań ratowniczych 
wykluczyć lub przynajmniej ograniczyć zjawisko transferu zdarzenia masowe-
go do szpitali23. 

3. PROCEDURY REAGOWANIA W ATAKACH TERRORU 

Prowadzenie działań ratowniczych w przypadku dokonanych aktów terroru       
w znacznym stopniu róŜni się od rutynowych działań  prowadzonych przez słuŜby ra-
townicze. Musi uwzględniać szereg istotnych elementów, takich jak:  

− działanie w miejscu zagroŜenia; 

                                                 
23  Ibidem. 
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− mnogość ofiar; 

− moŜliwość wystąpienia wtórnych ataków; 

− konieczność współdziałania róŜnych słuŜb i moŜliwe problemy z koordyna-
cją; 

− towarzysząca presja zewnętrzna (świadkowie, rodziny, media)24. 

W pierwszej fazie działania ratowniczego muszą zostać rozpoznane wszelkie 
moŜliwe zagroŜenia występujące w miejscu ataku. NaleŜą one do dwóch głównych ka-
tegorii: 

− zagroŜenia związane z aktem terroru (obecność terrorystów, niewybuchy, 
niewypały, ładunki pułapki); 

− zagroŜenia związane z miejscem incydentu (poŜary, niestabilność konstrukcji, 
wycieki paliwa lub substancji niebezpiecznych)25. 

Procedury reagowania w aktach terroru przewidują, Ŝe słuŜby policyjne są od-
powiedzialne za zarządzanie na miejscu incydentu. Ich zadaniem jest rozpoznanie i eli-
minacja zagroŜeń wymienionych w pierwszej kategorii. Za rozpoznanie pozostałych 
niebezpieczeństw i całość działania ratowniczego odpowiada zazwyczaj straŜ poŜarna 
(jest to takŜe zgodne z procedurami przyjętymi w Polsce). 

Podstawowymi elementami decydującymi o powodzeniu akcji ratowniczej we 
wczesnej jej fazie są: 

− ustanowienie punktu koordynacyjnego z udziałem przedstawicieli wszystkich 
słuŜb biorących udział w działaniu; 

− wyznaczenie stref (gorącej oraz bezpiecznej); 

− ustalenie kierunków ewakuacji; 

− koordynowanie miejsca zdarzenia i zapewnienie płynności komunikacyjnej26. 

Aktualny stan rozwoju krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego stwarza znaczą-
ce moŜliwości organizacji i prowadzenia działań ratowniczych wobec skutków stosowania 
ładunków wybuchowych oraz zagroŜeń dotyczących emisji niebezpiecznych substancji che-
micznych. Natomiast przy zagroŜeniach o charakterze radiologicznym i biologicznym 
KSRG znajduje się na etapie tworzenia i budowania zasobów oraz organizacji dekonta-
minacji, choć plany ratownicze uwzględniają równieŜ te zagroŜenia i odnośne procedury 
są doraźnie stosowane przez kierującego działaniem ratowniczym27. 

Inną istotną sprawą przy likwidacji skutków zamachów jest przepływ informacji 
między poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w działaniu ratowniczym, zwłasz-
cza między dowodzącym ze strony Policji lub innej słuŜby koordynującej operację poszuki-
wania lub likwidacji zamachowców.  

Dalszy kierunek działań w zakresie tworzenia ogólnopolskiego powszechnego sys-
temu ratowniczego powinien opierać się na następujących załoŜeniach: 
                                                 
24  P. Guła, P. Tarnawski, W. Zubrzycki, Terroryzm – zagroŜenia i przeciwdziałanie, Kraków 2005, s. 38. 
25  Ibidem, s. 39. 
26  Ibidem, s. 40. 
27  D. Marczyński…, op. cit., s. 42. 
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− konieczne jest zachowanie zasady prymatu terytorialnego w zakresie zarządzania 
ratownictwem na wszystkich poziomach władzy oraz integracji wysiłków w sferze 
planowania i przeciwdziałania zagroŜeniom, w szczególności poprzez tworzenie 
wspólnych planów ratowniczych dla jednostek realizujących medyczne dzia-
łania ratownicze, podmiotów ratowniczych funkcjonujących na podstawie prawa   
o ochronie przeciwpoŜarowej, transportu, lotnictwa, gospodarki morskiej, gór-
nictwa, ochrony środowiska oraz stowarzyszeń; 

− wszelkie podmioty ratownicze - zawodowe, ochotnicze, komercyjne - bez względu 
na to, czy deklarują gotowość działania w systemie ratowniczym, czy poza nim, 
muszą poznać podstawową wiedzę dotyczącą charakteru zagroŜeń terrorystycz-
nych oraz dostosować się do taktyki i reguł wynikających ze specyfiki zdarzeń ma-
sowych i katastrof; 

− wspólne ćwiczenia słuŜą zgraniu zespołów ratowniczych między sobą oraz z inny-
mi słuŜbami i podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa, w tym 
obronności, a ponadto pozwolą na doprowadzenie do spójności postępowania 
wszystkich podmiotów, mimo ewentualnych odrębności w stosowanych przez nie 
procedurach; 

− konieczne jest określenie i wprowadzenie przejrzystych zakresów i obszarów do-
wodzenia dla osób odpowiedzialnych za przebieg działań w czasie zagroŜeń i na 
wypadek zamachów terrorystycznych; 

− ideą kaŜdego planu ratowniczego jest posiadanie przez wszystkie słuŜby i podmio-
ty ratownicze opracowanych i uzgodnionych procedur oraz wykazu zasobów ra-
towniczych na czas nagłych zagroŜeń, jak równieŜ katastrof lub innych sytuacji 
kryzysowych. 
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ROLE OF NATIONAL RESCUE AND FIRE FIGHTING SYSTEM  
IN THE EVENT OF TERRORIST THREATS 

 

Summary 

This paper is an attempt at introducing the role of the National Rescue and Fire Fighting Sys-
tem in the event of terrorist threats. I am of the opinion that the threat of a terrorist attack 
against Poland and Polish citizens is very likely. This is connected with the external situation in 
Poland and the geopolitical situation in the world. In the short term future there are no real 
possibilities to eliminate major sources of contemporary terrorism. As a result, one should as-
sume that the fight of the international community against this phenomenon will last longer than 
expected, in spite of significant effects in this respect. 

One should also bear in mind that the main condition to ensure the effective organisa-
tion of rescue operations is to coordinate activities of many services (including the National 
Fire Service) with the National Rescue and Fire Fighting System and the authorities. The coor-
dination should take  place in the phase of organising and coordinating rescue activities, and 
also earlier – in the phase of checking rescue procedures and the phase of training. 

Another important thing while relieving the effects of a terrorist attack is the flow of in-
formation between all rescue bodies taking part in a rescue operation, especially between the 
police commanding officer or the commanding officer of another organization that  coordinates 
the search for or the removal of the potential source of threat or terrorists. 
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