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Projekt

„Matryca reagowania kryzysowego - nowe podejście do 
transgranicznego zarządzania kryzysowego”

• Współfinansowany w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska 
INTERREG VA

• Budżet projektu: 995275,81 EUR



Partnerzy

• Gmina Korycin, 

• Służba Straży Pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego, 

• Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego



Cele projektu

Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na obszarze 
transgranicznym Litwy i Polski.

Cele szczegółowe:

• Rozwój infrastruktury i wsparcie  techniczne służb ratowniczych w obszarze transgranicznym.

• Zwiększenie poziomu świadomości społecznej na temat zapobiegania i przygotowanie obywateli 
pogranicza do sytuacji nadzwyczajnych i katastrof.

• Stworzenie wspólnego systemu koordynacji dla sytuacji kryzysowych na obszarze granicznym 
Litwa-Polska;

• Poprawa umiejętności personelu straży pożarnej;

• Stymulacja wzrostu liczby wspólnych inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego;

• Stworzenie stałej instytucjonalnej podstawy współpracy - sieci współpracy między służbami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ratownictwo.



Działania

• Zarządzanie projektem

• Rozwój transgranicznej infrastruktury przeciwpożarowej

• Wspólne szkolenia dla strażaków pogranicza

• Transgraniczna sieć zarządzania kryzysowego 

• Informacja i promocja

• Zakończenie projektu



Efekty

• 3 partnerów zaangażowanych w projekt; 

• 7 osób personelu projektowego; 

• 2 odnowione budynki, 

• 7 sztuk zakupionego sprzętu, 

• 4 wspólne szkolenia - 90 uczestników szkoleń, 

• 1 warsztat - 20 uczestników warsztatu, 



Program szkolenia

• Pojęcie i ogólne uwarunkowania bezpieczeństwa

• Pojęcie sytuacji kryzysowej

• Fazy zarządzania kryzysowego

• Planowanie cywilne, dokumenty planistyczne

• System instytucjonalny zarządzania kryzysowego

• System i narzędzia zarządzania kryzysowego

• Znaczenie informacji w systemie zarządzania kryzysowego

• Uwarunkowania współpracy transgranicznej w zakresie zarządzania 
kryzysowego



Bezpieczeństwo



,,Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, 
lecz bez bezpieczeństwa wszystko 
jest niczym” 

(Klaus Nauman)



Bezpieczeństwo

• pewność (safety) i brak zagrożenia (danger) fizycznego albo ochronę 
przed nim. 

• zdolność przetrwania, 

• niezależność, 

• tożsamość, 

• możliwość rozwoju.



Trzy wymiary

• podmiotowy, 

• przedmiotowy,

• przyszłościowy.



Bezpieczeństwo jako:

• stan: spokoju, pewności, wolności od zagrożeń, strachu lub ataku.

• proces, w którym stan bezpieczeństwa i jego organizacja podlegają 
permanentnym, dynamicznym zmianom stosownie do naturalnych 
oddziaływań i uwarunkowań.



• Bezpieczeństwo oznacza ciągłą działalność jednostek, społeczności 
lokalnych, państw lub organizacji międzynarodowych w tworzeniu 
pożądanego stanu bezpieczeństwa.



BEZPIECZEŃSTWO

STAN, KTÓRY DAJE POCZUCIE PEWNOŚCI, I GWARANCJE JEGO ZACHOWANIA  
ORAZ SZANSĘ NA DOSKONALENIE. JEDNA Z PODSTAWOWYCH POTRZEB 
CZŁOWIEKA TO SYTUACJA OZNACZAJĄCA SIĘ BRAKIEM RYZYKA CZEGOŚ CO 
CZŁOWIEK SZCZEGÓLNIE CENI. NA PRZYKŁAD ZDROWIA, PRACY, SZACUNKU, 
UCZUĆ, DÓBR MATERIALNYCH. WYRÓŻNIA SIĘ M.IN.:

• BEZPIECZEŃSTWO GLOBALNE REGIONALNE, NARODOWE; 

• BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE, POLITYCZNE, SPOŁECZNE;

• BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, PSYCHICZNE, SOCJALNE; 

• BEZPIECZEŃSTWO STRUKTURALNE I PERSONALNE. 



STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

dzieli bezpieczeństwo na następujące sektory: 

• Bezpieczeństwo zewnętrzne

• Bezpieczeństwo militarne

• Bezpieczeństwo wewnętrzne 

• Bezpieczeństwo obywatelskie

• Bezpieczeństwo społeczne

• Bezpieczeństwo ekonomiczne 

• Bezpieczeństwo ekologiczne 

• Bezpieczeństwo informacyjne i telekomunikacyjne



Zagrożenia:

• czynniki polityczne mające wymiar zewnętrzny 

• czynniki polityczne mające wymiar wewnętrzny



Pojęcie sytuacji kryzysowej



Sytuacja kryzysowa

sytuacja wpływająca 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



• Aby mówić o sytuacji kryzysowej koniecznym jest równoczesne 
zaistnienie dwóch czynników:

• sytuacji wpływającej negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, 
mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska;

• znacznego ograniczenia w działalności właściwych organów 
administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych 
sił i środków.



Wyróżnić można

• Zagrożenie wymagające doraźnej reakcji. 

• Sytuacja nadzwyczajnego zagrożenia. 

• Sytuacja kryzysowa. 

• Klęska żywiołowa. 

• Stan nadzwyczajny. 



Typologia zagrożeń

• POWÓDŹ

• EPIDEMIA 

• SKAŻENIE CHEMICZNE 

• ZAKŁÓCENIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW I USŁUG 
TELEKOMUNIKACYJNYCH 

• ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM 

• ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE PALIWOWYM 

• ZAKŁÓCENIE W SYSTEMIE GAZOWYM 

• SILNY MRÓZ/INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU 

• HURAGAN 



Typologia zagrożeń, cd.

• POŻAR WIELKOPOWIERZCHNIOWY 
• EPIZOOTIA 
• EPIFITOZA 
• KATASTROFA MORSKA 
• SUSZA /UPAŁ 
• SKAŻENIE RADIACYJNE
• ZBIOROWE ZAKŁÓCENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO 
• ZDARZENIE O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM 
• ZAKŁÓCENIE W FUNKCJONOWANIU SIECI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
• DZIAŁANIA HYBRYDOWE 



Inna typologia:

• Zagrożenia nieakceptowane społecznie,

• Zagrożenia nadzwyczajne,

• Sytuacja kryzysowa,

• Stanu nadzwyczajny



Zarządzanie kryzysowe

• to działalność organów administracji publicznej
będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która 
polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 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.



Fazy zarządzania kryzysowego

• zapobieganie;

• przygotowanie;

• reagowanie;

• odbudowa



Faza 1. Zapobieganie

• eliminowanie źródeł zagrożenia. 

• techniczne, osobowe i szkoleniowe przygotowanie służb reagowania.



Faza 2. Przygotowanie

• Przygotowanie materiałowe, techniczne i organizacyjne, 

• edukowanie społeczeństwa 



Faza 3. Reagowanie

• Właściwym celem fazy reagowania jest dostarczenie pomocy 
poszkodowanym i ograniczenie wtórnych zniszczeń i strat.

2 rodzaje instytucji 

• organy reagowania

• organy zarządzania kryzysowego.



• Organy reagowania to organy właściwe do zwalczania źródła 
zagrożenia, a zatem nie tylko praktycznie wszystkie organy 
administracji zespolonej, niezespolonej oraz organy samorządu 
terytorialnego, ale dodatkowo osoby, którym ustawy powierzyły 
funkcję organu na czas wykonywania pewnych czynności w imieniu 
państwa. 



Kierujący akcją ratowniczą (KAR) na miejscu zdarzenia oddziałuje na 
podległe siły poprzez: 

• określanie rodzaju działań ratowniczych, 

• wydawanie rozkazów lub poleceń, 

• ostrzeganie podległych sił o wielkości i rodzajach zagrożenia oraz 
ewentualnym stopniu ryzyka planowanego działania ratowniczego. 



w zależności od skali i charakteru zdarzenia może zajść sytuacja 
kryzysowa, wtedy wsparcie zapewniają:

• wojewoda

• starosta, 

• wójt/burmistrz/prezydent



Wojewoda, poprzez:

• Zapewnienie współdziałania wszystkich organów administracji 
rządowej i samorządowej działających w województwie i kierowanie 
ich działalnością w zakresie likwidacji sytuacji kryzysowej i usuwania 
jej skutków

• Wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji 
rządowej i organy samorządu terytorialnego działające w 
województwie

• Zapewnienie wsparcia przez Siły Zbrojne RP 

• Uruchomienie sił KSRG do działań poza obszarem prowadzenia akcji 
ratowniczej



Starosta poprzez:

• Wydawanie poleceń podjęcia działań zgodnie z właściwością organu. 

• Kierowanie wspólnymi działaniami powiatowej administracji 
zespolonej.

• Zapewnienie łączności na potrzeby koordynacji działań. 

• Wsparcie kierującego akcją ratowniczą (KAR) zasobami powiatowego 
magazynu p. powodziowego.

• Uruchomienie powiatowych sił KSRG do działań poza obszarem 
prowadzenia akcji ratowniczej



Wójt, poprzez:

• Ewakuację prewencyjna ludności

• Zapewnienie odzieży osobom po dekontaminacji

• Pomoc socjalną dla osób poszkodowanych i ewakuowanych 

• Wsparcie KAR zasobami gminnego magazynu przeciwpowodziowego. 

• Uruchomienie jednostek gminnych OSP do działań poza obszarem 
akcji ratowniczej



Faza 4. Odbudowa

• nie należy utożsamiać usuwania skutków sytuacji kryzysowej (co 
należy do obowiązków administracji publicznej) z usuwaniem skutków 
zagrożeń.



Planowanie cywilne, 
dokumenty planistyczne



Planowanie cywilne

• całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu 
przygotowanie administracji publicznej do zarządzania kryzysowego;

• planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w razie ich użycia oraz planowanie wykorzystania Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego.



• To  nie tylko sam proces opracowywania dokumentów 
planistycznych, ale również przygotowanie zasobów i wszystkie inne 
działania natury organizacyjnej zmierzające do właściwego 
przygotowania administracji na sytuacje kryzysowe.



Zadania z zakresu planowania cywilnego 
obejmują:
• przygotowanie planów zarządzania kryzysowego;

• przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych;

• przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań 
ujętych w planie zarządzania kryzysowego;

• utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania 
kryzysowego;

• przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia 
funkcjonowania infrastruktury krytycznej;

• zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi 
planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji 
publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów.



Plany zarządzania kryzysowego

• Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkie, powiatowe 
i gminne plany zarządzania kryzysowego

• Na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, ministrowie
kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów 
centralnych oraz wojewodowie sporządzają Raport o zagrożeniach 
bezpieczeństwa narodowego.

• Kierunki działania wynikające z wniosków z Raportu stanowią 
element Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz są 
uwzględniane w planach zarządzania kryzysowego.



• Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii 
dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wydaje, w drodze 
zarządzenia, wojewodom wytyczne do wojewódzkich planów 
zarządzania kryzysowego.

• Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy 
realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym wydawanie 
starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego.

• Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy 
realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym wydawanie 
organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego.



• Aby osiągnąć spójność poszczególnych planów zostały one oparte
o wspólne dokumenty wyjściowe. Dokumentami tymi są:

• wnioski z Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego (dla 
planów sporządzanych na szczeblu centralnym);

• wytyczne Ministra właściwego do spraw wewnętrznych (dla planów 
wojewódzkich);

• zalecenia wojewody (dla planów powiatowych);

• zalecenia starosty (dla planów gminnych).



Siatka bezpieczeństwa

• zestawienie potencjalnych zagrożeń ze wskazaniem podmiotu 
wiodącego przy ich usuwaniu oraz podmiotów współpracujących.



Cykl planowania

Poza uwzględnieniem dokumentów już istniejących prawidłowe planowanie 
powinno być oparte o cykl działania zorganizowanego który składa się z 
następujących etapów:

• analiza (zagrożenia, posiadane siły i środki, dotychczasowe efekty 
stosowania planu itp.);

• sporządzenie planu (lub korekta);

• wdrożenie planu (przeszkolenie ludzi, zmiany techniczne i organizacyjne 
itp.);

• wykonanie (lub testowanie w ramach ćwiczeń);

• ponowna analiza itd.



• plan jest środkiem, 

• cykl planowania metodą, 

• ostatecznym celem planowania jest wyszkolenie i wyposażenie 
zespołów ludzkich przewidywanych do reagowania w sytuacjach 
kryzysowych.



Organy zarządzania 
kryzysowego



Szczebel centralny

• Rada Ministrów sprawuje zarządzanie kryzysowe na terytorium RP.

• W przypadkach niecierpiących zwłoki zarządzanie kryzysowe sprawuje 
minister właściwy do spraw wewnętrznych, zawiadamiając 
niezwłocznie o swoich działaniach Prezesa Rady Ministrów.

• Decyzje podjęte przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
podlegają rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.

• Ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz kierownicy
urzędów centralnych realizują, zgodnie z zakresem swojej 
właściwości, zadania dotyczące zarządzania kryzysowego.



Szczebel wojewódzki

• Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie
województwa jest wojewoda.

• Wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji 
rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich 
działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub 
mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i 
utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a 
także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym 
zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków.



Do zadań wojewody należy:

• kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i 
usuwaniem
skutków zagrożeń na terenie województwa;

• realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
• wydawanie starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania

kryzysowego,
• zatwierdzanie powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
• przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
• realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;
• zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z

zakresu zarządzania kryzysowego;



Do zadań wojewody należy:

• wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;

• wykonywanie przedsięwzięć wynikających z dokumentów planistycznych
wykonywanych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w 
województwie;

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

• współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie
zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze
terrorystycznym;

• organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.



Szczebel powiatowy

• Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na 
obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu.

• Starosta jest organem administracji rządowej, a w konsekwencji
zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.



Do zadań starosty należy:

• kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i 
usuwaniem
skutków zagrożeń na terenie powiatu;

• realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
• opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego 

planu zarządzania kryzysowego,

• realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,

• wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania 
kryzysowego,

• zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;



Do zadań starosty należy:

• zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z 
zakresu zarządzania kryzysowego;

• wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego 
funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;

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

• współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie 
przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym;

• organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.



Szczebel gminny

• Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie 
gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

• Zadania z zakresu planowania cywilnego wójt, burmistrz, prezydent 
miasta wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy 
(miasta) właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.



Do zadań wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta należy:
• kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i 

usuwaniem
skutków zagrożeń na terenie gminy;

• realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
• realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

• opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu 
zarządzania kryzysowego;

• zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i 
treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;



Do zadań wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta należy:
• wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego 

funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;

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

• współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 
zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o 
charakterze terrorystycznym;

• organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury 
krytycznej.



System i narzędzia zarządzania kryzysowego

• Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego 
spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania 
kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu 
zagrożenia. 

• Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy 
odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając 
jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych 
działaniach.



Szczebel centralny

• Przy Radzie Ministrów działa Rządowy Zespół Zarządzania 
kryzysowego jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach 
inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie 
zarządzania kryzysowego.



Do zadań Zespołu należy:

• przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do 
opanowania sytuacji kryzysowych;

• doradzanie w zakresie koordynacji działań organów administracji rządowej,
instytucji państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych;

• opiniowanie sprawozdań końcowych z działań podejmowanych w związku z
zarządzaniem kryzysowym;

• opiniowanie potrzeb w zakresie odtwarzania infrastruktury lub 
przywrócenia jej pierwotnego charakteru;

• opiniowanie i przedkładanie Radzie Ministrów Krajowego Planu 
Zarządzania Kryzysowego;



• Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnia obsługę Rady Ministrów, 
Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję 
krajowego centrum zarządzania kryzysowego.

• Do zadań Centrum należy zapewnienie koordynacji polityki informacyjnej 
organów administracji publicznej w czasie sytuacji kryzysowej.

• Ministrowie i centralne organy administracji rządowej, tworzą centra
zarządzania kryzysowego.



Do zadań centrów należy:

• pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji 
na potrzeby zarządzania kryzysowego;

• współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej;

• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania ludności;

• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

• współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne;



Do zadań centrów należy:

• dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;

• realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości 
obronnej państwa;

• współdziałanie na wszystkich szczeblach administracji rządowej w 
zakresie informowania i przekazywania poleceń do wykonania w 
systemie całodobowym dla jednostek ochrony zdrowia w przypadkach 
awaryjnych, losowych, jak również zaburzeń funkcjonowania systemu.



Szczebel wojewódzki

• Organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania 
zadań zarządzania kryzysowego jest wojewódzki zespół zarządzania 
kryzysowego, powoływany przez wojewodę, który określa jego skład, 
organizację, siedzibę oraz tryb pracy.



Do zadań zespołu wojewódzkiego należy w 
szczególności:
• ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ 

na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

• przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie 
wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań 
ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego;

• przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z
zagrożeniami;

• opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego.



Do zadań wojewódzkich centrów zarządzania 
kryzysowego należy:
• pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na

potrzeby zarządzania kryzysowego;

• współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej;

• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania ludności;

• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

• współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne;

• dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;



Szczebel powiatowy

• Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze 
powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu.

• Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy 
powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, 
który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.

• Zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu zadania przewidziane dla
zespołu wojewódzkiego.

• Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządzania
kryzysowego, w tym sposób całodobowego alarmowania członków zespołu 
zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu 
informacji w sytuacjach kryzysowych, określa starosta.



Szczebel gminny

• Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta w 
zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest 
gminny zespół zarządzania kryzysowego powoływany przez wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta, który określa jego skład, organizację, 
siedzibę oraz tryb pracy.

• Zespół gminny wykonuje na obszarze gminy zadania przewidziane dla 
zespołu wojewódzkiego.

• Wójt, burmistrz, prezydent miasta może tworzyć gminne (miejskie) 
centra zarządzania kryzysowego.



Wójt, zapewnia na obszarze gminy realizację 
następujących zadań:
• całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania

kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego 
dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania 
prowadzonych czynności;

• współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej;

• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania ludności;

• współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

• współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne.



Znaczenie informacji w systemie 
zarządzania kryzysowego



• INFORMACJA – element wiedzy komunikowany, przekazywany 
komuś za pomocą języka lub innego kodu, a także to, co w danej 
sytuacji może dostarczyć jakiejś wiedzy. 

• INFORMACJA jest zatem traktowana jako zasób strategiczny - posiada 
ona swoją wartość, jej zdobycie i wykorzystanie pociąga za sobą 
określone koszty, zaś jej brak oznacza brak skuteczności w działaniu. 
Wynika to bezpośrednio z funkcji, jakie informacja spełnia we 
współczesnej rzeczywistości. 



INFORMACJA

• TOWAR, równoważny lub cenniejszy od dóbr materialnych

• NARZĘDZIE, pozwalające modelować rzeczywistość wokół nas

• ZASÓB, zapewniający przewagę nad konkurencją



UŻYTECZNE CECHY INFORMACJI

• Jest niezależna od obserwatora (zobiektywizowana) 

• Przejawia cechę synergii 

• Jest różnorodna 

• Jest zasobem niewyczerpalnym 

• Może być powielana oraz przenoszona w czasie i przestrzeni 

• Można ją przetwarzać nie powodując jej zniszczenia (zużycia) 

• Ta sama informacja ma różne znaczenia dla różnych użytkowników 
(subiektywność ocen) 

• Konieczność jej aktualizacji 



WYBRANE CECHY INFORMACJI

• informacja może istnieć obiektywnie, 

• może występować w systemie jako „czynnik sprawczy”, 

• może dotyczyć procesów i zjawisk nierealnych, 

• może być przetwarzana, powielana i transportowana 

• może podlegać deformacji, 

• musi być wyrażona wiadomością (komunikatem) za pośrednictwem 
materialnych nośników informacji. 



DOBRE CECHY INFORMACJI

• Użyteczność 

• Weryfikowalność 

• Zrozumiałość 

• Aktualność 

• Rzetelność 

• Kompletność 

• Wiarygodność 

• Uniwersalność 



Dlaczego informacje stają się chaotyczne?

•

• Bo są lub mogą być: 

• Śladowe 

• Niepotwierdzone 

• Trudne do natychmiastowej interpretacji 

• Z niepewnych źródeł 

• Zdobywane przez „wywiadowców” organizacji 

• Celowo zniekształcone przez otoczenie 



NIEPOŻĄDANE CECHY INFORMACJI

• fragmentaryczność - cecha informacji opisująca jej jednostronność i 
niepełny opis procesów, zjawisk i zdarzeń; 

• ogólnikowość - cecha informacji, z której nie wynika wystarczający 
uszczegółowiony obraz opisywanej rzeczywistości; 

• rozwlekłość - cecha zaciemniająca istotę badanych zjawisk, 
oznaczająca zarzucenie odbiorcy nadmierną ilością komunikatów,

• niejednoznaczność - może polegać między innymi na posługiwaniu się 
określonymi terminami i pojęciami w znaczeniu innym niż jest im 
przypisywane powszechnie. 



GŁÓWNE TYPY DZIAŁALNOŚCI 
INFORMACYJNEJ
• pozyskiwanie informacji 

• przechowywanie informacji 

• przetwarzanie informacji 

• przesyłanie informacji 



ŹRÓDŁA INFORMACJI

• Źródła operacyjne; 

• źródła otwarte; 

• wygenerowane wewnątrz systemu 

• pochodzące od partnerów 



INFORMACJE POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ 
OTWARTYCH
• media, 

• materiały publikowane przez rządy, 

• materiały ze świata akademickiego i profesjonalnego,

• dane komercyjne, 

• tzw. szara literatura: 

• źródła osobowe



CZTERY PODSTAWOWE ZASADY JĘZYKOWE

• PRECYZJA 

• EKONOMIA 

• PRZEJRZYSTOŚĆ MYŚLI 

• UŻYWANIE STRONY CZYNNEJ 



PROBLEMY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 
INFORMACJI DOT. ZAGROŻEŃ
• Bardzo często występuje tendencja do tego, aby wiedzieć bardzo 

dużo (lub w ogóle wiedzieć wszystko) 

• Najczęściej występuje brak danych, które są w danej chwili potrzebne 

• W systemie informacyjnym znajduje się nadmiar danych 

• Wiele posiadanych danych dezaktualizuje się zanim zostaną przez 
kogokolwiek wykorzystane. 



Uwarunkowania współpracy 
transgranicznej w zakresie 
zarządzania kryzysowego



Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

• KSRG to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, 
klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

• System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, 
inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w 
drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach 
ratowniczych.



Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia 
lub
środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne 
podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez:

• gaszenie pożarów,

• likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze),

• ratownictwo chemiczne i ekologiczne,

• ratownictwo techniczne,

• ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy (KPP).



• KSRG w ramach posiadanych sił i środków współpracuje z właściwymi 
organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych 
zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o 
charakterze terrorystycznym.

•

• System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i 
utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również 
Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów 
samorządowych i dotacji z budżetu państwa. 



• System działa na trzech poziomach administracyjnych 
odpowiadających strukturze administracyjnej kraju:

• powiatowym - podstawowy poziom wykonawczy, działania 
prowadzone są przez siły powiatu,

• wojewódzkim - koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy 
siły powiatu są niewystarczające,

• krajowym - koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły 
województwa są niewystarczające



Potencjał KSRG

• 501 jednostek ratowniczo-gaśniczych (ok. 30.500 strażaków);

• 4.439 jednostek OSP włączonych do KSRG (ok. 140.000 druhów, ok. 
10.000 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych);

• 5 zakładowych straży pożarnych;

• 1 Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza;

• 16 jednostek Wojskowych Straży Pożarnych.



• Sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej umożliwia dotarcie sił 
ratowniczych do zagrożonej ludności w ciągu 15 min do 90,46 % 
populacji.

• Aktualny standard dobowej gotowości operacyjnej KSRG przedstawia 
się następująco:

• W PSP - minimum 5100 strażaków i ok. 5234 samochody ratowniczo-
gaśnicze i specjalne w 501 Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych
KM (P) PSP;

• W 4439 jednostkach OSP w KSRG - ok. 10000 samochodów 
ratowniczo-gaśniczych i specjalnych.



Konstrukcja KSRG zakłada także, że procedury realizacji podstawowych zadań 
ratowniczych są dostosowane do specyfiki rodzaju zdarzeń, również 
masowych lub katastrof.

Wydzielone zasoby ratownicze skupione są w 166 specjalistycznych grupach 
ratowniczych tj.:
• grupach wodno-nurkowych (SGRW-N - 46 grup)
• grupach wysokościowych (SGRW - 28 grup)
• grupach technicznych (SGRT - 23 grupy)
• grupach poszukiwawczo-ratowniczych (SGPR - 21 grup)
• grupach chemiczno-ekologicznych (SGRChem-Eko - 48 grup).



Polska uczestniczy w Unijnym Mechanizmie 
Ochrony Ludności,
• w ramach którego zgłoszono do działań międzynarodowych specjalistyczne grupy 

ratownicze (moduły):

• HUSAR lub MUSAR (moduł grupy poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do
działań na terenach miejskich w konfiguracji ciężkiej lub średniej) - tworzone
doraźnie na bazie 7-iu SGPR PSP (Warszawa, Poznań, Łódź, Gdańsk, Kraków,
Wałbrzych, Jastrzębie Zdrój),

• HCP (moduł pomp wysokiej wydajności) - 4 moduły (Katowice, Toruń, Rzeszów,
Gorzów Wlkp.),

• GFFFV (moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów) -
6 modułów (Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin, Wrocław),

• CBRN (moduł wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych
i nuklearnych oraz pobierania próbek) - 4 moduły (Warszawa, Katowice, Kraków,
Poznań).




