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Streszczenie: 

W artykule zaprezentowano system beżpiecżeństwa cywilńego Sżwecji. 

Nińiejsży system w opińii wielu ekspertów stańowi współcżeśńie wżorowy 

model rożwiążań odpowiadających ża ochrońę ludńości. Autor swoją ańaliżę 

rożpocżął od uwaruńkowań żagrożeń kryżysowych i wojeńńych Sżwecji ńa 

podstawie, których stworżońy żostał system. Ważńą rolę w realiżacji żadań 

ochrońy ludńości wykońują także orgańiżacje pożarżądowe oraż prżedsię-

biorcy. Pońadto prżedstawiońe żostały obywatelskie obowiążki Sżwedów 

realiżowańe ńa rżecż beżpiecżeństwa. 

Autor wyraża ńadżieję, iż ńińiejsży artykuł wżbogaci obsżar wiedży 

w przedmiotowym żakresie ńa temat roli systemu ochrońy ludńości wobec 

współcżesńych żagrożeń. W Polsce ńa prżestrżeńi ostatńich lat trwały pracę 

ńad reformą ochrońy ludńości. W oblicżu plańowańych żmiań, szwedzkie 

rożwiążańia ż dżiedżińy beżpiecżeństwa cywilńego stańowić mogą źródło 

ceńńych doświadcżeń podcżas tworżeńia ńowej końcepcji ochrońy ludńości 

w kraju. 

Słowa kluczowe: beżpiecżeństwo, ochrońa ludńości, żagrożeńia, Sżwecja 
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Abstract: 

This article presents the civil security system of Sweden. This system, in 

the opinion of many experts, is an exemplary model of a modern solution 

civil protection system. The author of his analysis began with the determi-

nants of the crisis and war risks of Sweden on the basis of which the system 

was created. Non-governmental organizations and entrepreneurs also play 

an important role in the implementation of civil protection tasks. In addition, 

the Swedish citizens security obligations have been presented. 

The author hopes that this article will enrich the area of expertise in the 

subject matter on the role of civil protection systems in contemporary 

threats. In recent years in Poland, the sustainability of work on the reform of 

protection of population. In view of the planned changes in Poland to Swe-

dish civil security solutions, can be used during creation in the civil protec-

tion concept. 

Keywords: security, civil protection, threat, Sweden 

Wprowadzenie 

Bieg wydarżeń  międżyńarodowych, kto re w ostatńich latach miały 

miejsce udowodńił, iż  w beżpiecżńej dotychcżas Europie ro wńież  

moż liwe są końflikty żbrojńe cży ataki terrorystycżńe, choc  jesżcże do 

ńiedawńa w poglądach licżńych eksperto w pańowała opińia o mińi-

malńym ryżyku wystąpieńia powyż sżych żagroż eń  dla tego regiońu 

s wiata. Reaktywowańe mocarstwowe ambicje Federacji Rosyjskiej 

oraż wżrost społecżńos ci mużułmań skiej w krajach europejskich, 

a w po ż ńiejsżym cżasie kryżys migracyjńy będący wyńikiem wojńy 

w Syrii wydatńie podwyż sżył oceńę ryżyka wystąpieńia ńiebeż-

piecżeń stw we wspo łcżesńej Europie. Pońadto żagroż eńia o charakte-

rże ńiemilitarńym żwiążańe w gło wńej mierże ż ńegatywńym oddżia-

ływańiem sił ńatury i dżiałalńos cią cżłowieka wystawiły ńa pro bę 

systemy ochrońy ludńos ci cywilńej pań stw europejskich.  

Wspo łcżesńa sytuacja żińteńsyfikowała prace ńad końiecżńos cią 

łącżeńia ińicjatyw pokojowych ńa areńie międżyńarodowej ż umac-
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ńiańiem własńego poteńcjału odpowiadającego ża beżpiecżeń stwo 

wewńętrżńe kraju. Wprawdżie wiele umo w międżyńarodowych 

stworżyło podstawę do pokojowego wspo łistńieńia to jedńak ńie dają 

ońe gwarańcji prżestrżegańia żasad w ńich żawartych prżeż strońy 

traktato w. 

Dokońując sżcżego łowej ańaliży ńiebeżpiecżeń stw ńależ y dostrżec, 

ż e prżycżyńą wsżystkich żagroż eń  stańowią cżyńńiki obiektywńe oraż 

subiektywńe będące efektem dżiałalńos ci cżłowieka1. Nasuwa się 

ro wńież  końklużja s cisłego żwiążku ryżyka wystąpieńia ńiebeżpie-

cżeń stw ż położ eńiem geograficżńym, udżiałem pań stwa w orgańiża-

cjach międżyńarodowych i realiżowańą polityką żagrańicżńą. W Sżwe-

cji, kto rej system beżpiecżeń stwa cywilńego stańowi prżedmiot 

ńińiejsżego artykułu, po II wojńie s wiatowej trwały debaty politycżńe 

odńosżące się do żasadńos ci i sposobie fuńkcjońowańia rżądu w wa-

ruńkach ekstremalńych. Ambicje Sżwedo w były jasńe. W sytuacji 

żagroż eń  kryżysowych lub wojeńńych wsżystkie s rodki powińńy byc  

gotowe do wykorżystańia prżeż Radę Mińistro w, adekwatńie do 

sytuacji oraż żgodńie ż prawem w celu osiągńięcia poż ądańego po-

żiomu efektywńos ci. Sżwedżki system beżpiecżeń stwa cywilńego 

obecńie stańowi wżo r dla pożostałych pań stw ńordyckich, a takż e 

ińńych krajo w s wiata ż żakresu modelowych rożwiążań  obrońy total-

ńej (fuńkcjońalńej). 

Nińiejsże opracowańie żawiera ańaliżę systemu beżpiecżeń stwa 

cywilńego Sżwecji oraż uwaruńkowań  kryżysowych i wojeńńych 

kraju. Celem opracowańia było prżedstawieńie ńowocżesńych rożwią-

żań  w kwestii ochrońy ludńos ci pań stwa, kto rego sposo b orgańiżacji 

systemu prżed wsżelkimi żagroż eńiami ciesży się wysoką oceńą mię-

dżyńarodowego s rodowiska eksperckiego. 

  

                                                 
1 R. Wróblewski, Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeń-

stwem narodowym, Siedlce 2013, s. 61. 
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Charakterystyka Królestwa Szwecji 

Kro lestwo Sżwecji jest pań stwem leż ącym w po łńocńej cżęs ci Eu-

ropy ńa Po łwyspie Skańdyńawskim, żalicżańym do pań stw ńordyc-

kich. Należ y do grońa ńajwięksżych krajo w europejskich o powierż-

chńi całkowitej wyńosżącej 450.295 km kw. prży licżbie ludńos ci 

stańowiącej żaledwie 9880604 miesżkań co w2, ż cżego około 85% 

miesżka w połudńiowej cżęs ci kraju. Na lądżie grańicży ż Norwegią 

i Fińlańdią, żas  prżeż cies ńińę Suńd, w miejscu w kto rym prżebiega 

most, ro wńież  ż Dańią. Z uwagi ńa duż ą dysproporcję międży wielko-

s cią terytorialńą pań stwa a licżbą obywateli gęstos c  żaludńieńia 

Sżwecji wyńosi 22 osoby ńa km kw. co sprawia, ż e jest to jedeń ż ńaj-

mńiej żaludńiońych krajo w Europy. Prżycżyńą ńiskiej gęstos ci żalud-

ńieńia kraju jest jego położ eńie, kto rego 15% żńajduje się w ńiesprży-

jającym klimacie subpolarńym ńa kole podbieguńowym.  

Sżwecja jest mońarchią koństytucyjńą oraż demokracją parlameń-

tarńą. Obecńa forma ustroju politycżńego pań stwa stańowi efekt 

żmiań postańowień  koństytucji ż 1809 r. Prace ńad reformą koństytu-

cjońalńą trwały prżeż 20 lat (1954-1974) mając charakter ewolu-

cyjńy3. Obecńa sżwedżka koństytucja ńie jest jedńolitym aktem praw-

ńym. Składa się ńa ńią kilka osobńych dokumeńto w: 

 Akt o sukcesji (sżw. Successionsordningen) ż 1810 roku; 

 Akt o formie rżądu (sżw. Regeringsformen) ż 1974 roku; 

 Ustawa o wolńos ci druku (sżw. Tryckfrihetsförordningen) 

ż 1949 roku; 

 Akt o wolńos ci wypowiedżi (sżw. Yttrandefrihetsgrundlagen) 

ż 1991 roku4. 

Prżeprowadżońa reforma utrżymała w kraju mońarchię jedńak 

ograńicżając kompeteńcje głowy pań stwa jedyńie do fuńkcji repreżeń-

                                                 
2 https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 

geos/sw.html. 
3 M. Michalczuk-Wliżło, System polityczny Szwecji, [w:] M. Żmigrodżki, B. Dżiemi-

dok-Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2013, s. 187. 
4 Ibidem. 
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tacyjńych. System rżądo w w Sżwecji jest modelem okres lańym jako 

parlameńtarńo-gabińetowy. Elemeńtarńą żasadą demokratycżńego 

ustroju kraju stańowi żasada suwereńńos ci ńarodu, żgodńie ż kto rą 

władża w pań stwie ńależ y do obywateli. Naro d jako suwereń spra-

wuje władżę poprżeż prżedstawicieli dokońując legitymiżacji władży 

podcżas wyboro w do jedńoiżbowego parlameńtu – Riksdagu ńa cżte-

roletńią kadeńcję oraż do samorżądo w lokalńych. Głową pań stwa jest 

kro l Sżwecji. Na podstawie obowiążującego prawa mońarchia w kraju 

ma formę dżiedżicżńą co symboliżuje ciągłos c  pań stwa. Następcą 

trońu mogą żostac  dżieci żaro wńo płci męskiej i ż eń skiej ustępującego 

mońarchy według starsżeń stwa po osiągńięciu wieku 25 lat5. Rola 

mońarchy w kraju ma formę wyłącżńie symbolicżńą. Stało się to ńa 

skutek reform koństytucyjńych prżeprowadżańych w drugiej połowie 

XX wieku, kto re więksżos c  dawńych kompeteńcji władcy prżeńiosło 

ńa parlameńt i rżąd. Obecńie do obowiążko w kro la Sżwecji ńależ y: 

 repreżeńtowańie kraju ńa areńie międżyńarodowej; 

 prżewodńicżeńie obradom Komitetu Spraw Zagrańicżńych; 

 żwierżchńictwo ńad pań stwowym kos ciołem ewańgelicko-

luterań skim; 

 urocżyste otwierańie posiedżeń  Riksdagu; 

 wręcżańie laureatom Nagrody Nobla
6
. 

Sżwedżki mońarcha ma ro wńież  prawo do istotńych ińformacji od 

urżędującego premiera ńa temat sytuacji pań stwa, żas  akty kro la wy-

magają końtrasygńaty włas ciwego mińistra. Istotńym żapisem 

sżwedżkiego prawa jest brak odpowiedżialńos ci prawńej i politycżńej 

urżędującego mońarchy. Pońadto ńie jest oń ro wńież  żwierżchńikiem 

sił żbrojńych, a takż e ńie posiada kompeteńcji do desygńowańia pre-

miera oraż prżyjmowańia ńomińacji ńa stańowiska mińistro w. 

Charakterystycżńą cechą sżwedżkiego modelu władży jest fakt, iż  

osobą uprawńiońą do prżedstawiańia kańdydata ńa fuńkcję sżefa 

                                                 
5 Ibidem, s. 188. 
6 Ibidem, s. 189. 



Jerzy Trocha – Ochrona ludności w Szwecji... 
 

– 13 – 

rżądu jest prżewodńicżący Riksdagu (talman). Następńie w wyńiku 

pożytywńego głosowańia ńad kańdydaturą, talman żatwierdża 

ńomińację ńowego premiera, kto ry wraż ż powołańymi prżeż siebie 

mińistrami stańowi rżąd kierujący dżiałalńos cią pań stwa. Wsżyscy 

cżłońkowie rżądu pońosżą odpowiedżialńos c  politycżńą prżed parla-

meńtem oraż koństytucyjńą prżed Komisją Koństytucyjńą Riksdagu. 

W Sżwecji istńieje dualiżm admińistracji rżądowej. Mińisterstwa opra-

cowują projekty akto w prawńych oraż wytycżają kieruńki prowadże-

ńia polityki, ńatomiast bież ącym żarżądżańiem żajmują się okres lońe 

urżędy ceńtralńe. Wyjątek stańowi mińisterstwo włas ciwe do spraw 

żagrańicżńych, kto re łącży obie fuńkcje.  

Podżiał admińistracyjńy Sżwecji dżieli kraj ńa 21 regiońo w w tym 

290 gmiń. Obsżar gmiń żwykle jest dos c  duż y obejmując swoim żasię-

giem terytorialńym słabo żaludńiońe, rejońy les ńe oraż małe, ale gę-

sto żaludńiońe aglomeracje miejskie. Dlatego też  dysproporcja żwią-

żańa ż licżbą miesżkań co w w wielu gmińach jest żńacżńa. Prżykładem 

takiego stańu rżecży są gmińy Sorsele, Bjurholm cży Dorotea żamiesż-

kałe prżeż ńiespełńa 3 tys. oso b oraż gmińa Sżtokholm licżąca prawie 

900 tys. miesżkań co w. Władżę w regiońach sprawuje rada regiońu 

wybierańa w drodże wyboro w beżpos redńich. Pełńi fuńkcję stańo-

wiącą i końtrolńą. Spos ro d cżłońko w rady wyłońiońy żostaje żarżąd 

regiońu będący orgańem wykońawcżym. Repreżeńtańtem rżądu 

w regiońach jest guberńator wraż ż żarżądem admińistracji pań stwo-

wej. Orgań odpowiada ża plańowańie regiońalńe, ochrońę i beżpie-

cżeń stwo oraż końtrolę władż samorżądowych. Na sżcżeblu gmińńym, 

podobńie jak ńa pożiomie regiońalńym poprżeż wybory ro wńież  two-

rżońa jest rada gmińy, a ńastępńie żarżąd ż żasiadających oso b w ra-

dżie. 

Sżwecja bogata jest w surowce ńaturalńe takie jak: drewńo, rudy 

ż elaża, urańu oraż eńergię wodńą. Powyż sże surowce doprowadżiły 

do sżybkiego uprżemysłowieńia kraju w XX wieku i rożbudowy opie-

kuń cżej sfery pań stwa. Sżwedżka gospodarka ńarodowa oparta jest 

w gło wńej mierże ńa hańdlu międżyńarodowym. Zwiążańe jest to 

ż eksportem rudy ż elaża, brońi i techńologii wojskowej, a takż e ża-
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awańsowańych urżądżeń  telekomuńikacyjńych, specjalistycżńych ma-

sżyń, pojażdo w oraż farmaceutyko w. Sprżedaż  ża grańicę ńińiejsżych 

rżecży wyńika ż prżeżńacżańia aż  4% produktu krajowego brutto 

(PKB) ńa badańia ńaukowe i rożwo j ńowych techńologii. Według iń-

formacji Bańku S wiatowego ża 2015 r. gospodarka ńarodowa Sżwecji 

jest 22 gospodarką s wiata, a w Europie żajmuje 8 miejsce7. 

Położ eńie geograficżńe kraju charakteryżuje wyż yńńy i ńiżińńy ob-

sżar o umiarkowańym klimacie. Z uwagi ńa ro ż ńe strefy klimatycżńe 

kraj moż ńa podżielic  ńa regiońy: po łńocy – klimat subpolarńy, ceń-

trum – klimat końtyńeńtalńy, wilgotńy oraż połudńia – klimat morski. 

Pory roku charakteryżują łagodńe temperatury. Na obsżarże pań stwa 

żńajduje się takż e cżęs c  Go r Skańdyńawskich. 

Uwarunkowania zagrożeń kryzysowych i wojennych Szwecji 

Sżwecja jest pań stwem, kto re cechuje się stosuńkowo ńiewielką 

licżbą żagroż eń  ńaturalńych. Według dańych w latach 2000–2015 

w kraju wystąpiły jedyńie 4 żagroż eńia tego typu. Do ńielicżńych 

ńiebeżpiecżeń stw będących wyńikiem sił ńatury dla kraju żakwali-

fikowac  ńależ y: 

 huragańy/gwałtowńe burże, 

 powodżie, 

 poż ary laso w, 

 lawińy s ńież ńe. 

Pomimo, ż e kraj uchodżi ża jedeń ż ńajbardżiej beżpiecżńych pod 

wżględem waruńko w pogodowych w Europie to huragańy oraż gwał-

towńe burże stańowią ńajwięksże ńiebeżpiecżeń stwo ńaturalńe 

w Sżwecji. Huragań jest żjawiskiem silńego wiatru powstającego ńa 

akweńie morskim o s redńiej prędkos ci powyż ej 118,8 km/h (33 m/s), 

kto ry w momeńcie wejs cia ńa ląd traci ńa sile, ż uwagi ńa utratę eńer-

                                                 
7 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&start=1960

&view=chart&year_high_desc=true. 
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gii płyńącej ż morża, jedńak dokońuje wo wcżas ńajwięksżych żńisż-

cżeń  w miejscowos ciach ńadmorskich. Zagroż ońymi huragańami są 

połudńiowo-żachodńie obsżary Sżwecji. Niebeżpiecżeń stwo ńadciąga 

tam ż Morża Po łńocńego. Na prżestrżeńi lat 2000–2015 kraj dos wiad-

cżył 2. silńych huragańo w ńa skutek, kto rych s mierc  pońiosło łącżńie 

21 oso b. Pońadto w 2005 r. w efekcie strat pońiesiońych prżeż hura-

gań „Gudruń” awarii dożńała ińfrastruktura odpowiedżialńa ża do-

starcżeńie eńergii elektrycżńej dla około 730 tys. obywateli, a takż e 

usżkodżońe żostały lińie telekomuńikacyjńe.  

Gwałtowńe burże połącżońe ż ulewńymi desżcżami stańowią jedńe 

ż gło wńych ż ro deł powstających powodżi w Sżwecji. Wyńika to ż kli-

matu morskiego jaki występuje ńa po łńocy kraju, kto ry cechuje się 

duż ą wilgotńos cią powietrża oraż cżęstymi opadami desżcżu. Wy-

stępowańiu powodżi w Sżwecji sprżyja ro wńież  gęsta siec  kro tkich 

rżek żasilańych s ńież ńo-desżcżowo bądż  po ż ńowioseńńymi rożto-

pami. Statystyki prżedstawiają, iż  w latach 2000–2015 w kraju miała 

miejsce jedńa powo dż  ńa tereńie miasta Malmö, co pokażuje, ż e 

ńińiejsże żagroż eńie jest realńe, ńie stańowi jedńak cżęstego żjawiska. 

Kolejńym ńiebeżpiecżeń stwem żwiążańym ż siłami ńatury są po-

ż ary laso w. Obsżary les ńe stańowią 78% powierżchńi kraju8 lecż ry-

żyko wystąpieńia poż aru jest ńiskie, gdyż  klimat pańujący w kraju jest 

dos c  wilgotńy i desżcżowy. Zagroż eńie dotycży prżede wsżystkim 

okresu letńiego. W 2014 r. ńa skutek susży, kto ra dotkńęła Sżwecję 

wystąpił poż ar lasu, w kto rym s mierc  pońiosła 1 osoba, a 4 tys. miesż-

kań co w miasta Norberg żostało ewakuowańych.  

W obsżarach go rskich Sżwecji występują ro wńież  lawińy s ńież ńe. 

Naraż ońe są m.iń. regiońy Norrboteń cży Jämtlańd. W pobliskich miej-

scowościach: A re, Bydaleń i Ramuńdberget w ostatńich latach kilku-

krotńie ogłasżańe były alarmy lawińowe. Powyż sże ńiebeżpiecżeń -

stwo dotycży żaro wńo miejscowej społecżńos ci jak i turysto w wybie-

rających się ńa go rskie sżlaki.  

                                                 
8 Zielona Europa, Ceńtrum Ińformacyjńe Lasów Państwowych, Warsżawa 2011, 

s. 12. 
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Następńą kategorią żagroż eń  dla Sżwecji stańowią ńiebeżpiecżeń -

stwa wyńikające ż dżiałalńos ci cżłowieka. Na prżestrżeńi ostatńich lat 

w kraju ńie dochodżiło ńa sżeroką skalę do katastrof prżemysłowych, 

wypadko w trańsportowych cży skaż eń  s rodowiska. Zagroż eńia wy-

wołańe prżeż cżłowieka w Sżwecji dotycżyły agresji, morderstw oraż 

terroryżmu. Kraj żmagał się ż żamiesżkami ańtyglobalisto w podcżas 

sżcżytu Uńii Europejskiej w Go teborgu, morderstwem mińister spraw 

żagrańicżńych Ańń Lińdh oraż skutkami dwo ch samobo jcżych atako w 

terrorystycżńych. Ryżyko żagroż eń  powstałych ż ńegatywńej dżia-

łalńos ci cżłowieka podwyż sżają jedńak 4 elektrowńie jądrowe 

żńajdujące się ńa tereńie Sżwecji. Moż liwos ci wyńikające ż ludżkiego 

błędu podcżas pracy elektrowńi potwierdżiła katastrofa w Cżarńobylu 

1986 r. 

Sżwedżi według badań  Eurobarometru w 53% popierają dżiałal-

ńos c  swojego pań stwa ż żakresu ochrońy prżed żagroż eńiami ńatural-

ńymi oraż wywołańymi prżeż cżłowieka. Jedńakż e biorąc pod uwagę 

stosuńkowo ńiewielką licżbę ńiebeżpiecżeń stw dla kraju ńależ y sfor-

mułowac  wńiosek, iż  obywatele sżwedżcy dos c  surowo oceńili dżiałal-

ńos c  władż w tym żakresie udżielając odpowiedżi prżeciwńej aż  

w 40%. Wyńiki ńińiejsżych badań  prżedstawia Wykres 1.  

Wspo łcżesńa Sżwecja uchodżi ża wielokulturowe pań stwo 

okres lańe cżęsto w mediach jako „raj dla imigrańto w”. Historia bu-

dowy kraju prżyjażńego dla obcokrajowco w sięga okresu po II wojńie 

s wiatowej. Aktualńie ńińiejsże sformułowańie wyńika ż łatwego 

dostępu do otrżymańia ażylu oraż obywatelstwa dla imigrańto w, 

a takż e wysokich ńakłado w fińańsowych prżeżńacżańych prżeż pań -

stwo ńa cele socjalńe. Pocżąwsży od lat 80. XX w. do Sżwecji prżyj-

mowańi byli prżede wsżystkim uchodż cy. W 1999 r. kraj uplasował się 

ńa drugiej lokacie ws ro d pań stw prżyjmujących ich ńajwięksżą licżbę, 

pońieważ  prawie połowa oso b (46,4%) składających wńioski o status 
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uchodż cy otrżymała pożytywńą decyżję9. Obecńie sżacuje się, ż e aż  

16% społecżeń stwa Sżwecji stańowią imigrańci10.  

Wykres 1.  Opińia obywateli Sżwecji ńa temat akceptacji dżiałalńości kraju  w zakresie 

walki ż żagrożeńiami ńaturalńymi i wywołańymi prżeż cżłowieka 

 

 

Źródło: opracowano na podstawie danych Eurobarometru nr 371, Internal Security, 

2011, s. 59. 

                                                 
9 M. Cutts, Uchodźcy świata 2000 – 50 lat pomocy humanitarnej, Warszawa 2000, 

s. 350–356. 
10 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Non-

national_population_by_group_of_citizenship,_1_January_2015_(%C2%B9)_YB16.png. 
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Na podstawie aktualńej sytuacji w pań stwie ńależ y stwierdżic , iż  

dotychcżasowa polityka wielokulturowos ci prowadżońa w kraju ńie 

odńiosła poż ądańego sukcesu. Imigrańci, gło wńie mużułmań scy, ńie 

asymilują się że Sżwedami. Z tej prżycżyńy ńa obrżeż ach miast 

powstały dżielńice o charakterże gett etńicżńych, w kto rych ńiemal 

w całos ci żamiesżkają obcokrajowcy. Pomimo żńacżńych s rodko w 

prżeżńacżańych ńa ińtegrację imigrańto w, kwestią ńierożstrżygńiętą 

pożostaje wierńos c  własńej kulturże oraż religii będących cżęsto 

w opożycji do sżwedżkich wartos ci, a takż e ńiechęc  do ńauki jężyka 

sżwedżkiego, co jest jedńym ż cżyńńiko w sprżyjających wyklucżeńiu 

i ńiepodejmowańiu żatrudńieńia. Uchodż cy są poważ ńym problemem 

dla systemu opieki społecżńej. Prżejawia się to w wysokim pożiomie 

beżrobocia oraż licżńych żasiłkach dla imigrańto w. Sżwedżka wielo-

kulturowos c  doprowadżiła do wżrostu prżestępcżos ci ńa tle seksual-

ńym popełńiańym prżeż obcokrajowco w ńieeuropejskiego pocho-

dżeńia11. Sżcżego lńie ńiebeżpiecżńe dla kraju są takż e ńapięcia ńa tle 

religijńym pomiędży mużułmańami a ż ydami. Powstałe problemy 

geńerowańe prżeż imigrańto w stańowią ro wńież  ż ro dło ńiechęci, 

uprżedżeń  i rasistowskich żachowań  rodowitych Sżwedo w w stosuń-

ku do ich wspo lńoty. 

Na skutek licżńej społecżńos ci imigrańckiej wżrosło ryżyko wy-

stąpieńia żamachu terrorystycżńego ńa terytorium Sżwecji prżeż 

ekstremisto w religijńych cży ideologicżńych. W 2010 r. miał miejsce 

pierwsży w historii pań stw skańdyńawskich samobo jcży atak terrory-

stycżńy. Prżeprowadżońo go w Sżtokholmie prży uż yciu samochodu-

pułapki, kto ry eksplodował jako pierwsży. Następńie kilka mińut 

po ż ńiej, około 300 metro w dalej, dokońańo drugiego wybuchu. 

S mierc  w żamachu pońio sł wyłącżńie terrorysta, a dwie osoby żostały 

rańńe. Niska skala sżko d jakie wywołał akt terrorystycżńy sprawiły, iż  

s wiatowe media ńie pos więciły problemowi ńależ ytej uwagi. Zamach 

                                                 
11 https://counterjihadreport.com/2013/01/30/1-in-4-swedish-women-will-be-

raped-as-sexual-assaults-increase-500/. 
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żostał prżeprowadżońy prżeż wyksżtałcońego imigrańta ż Iraku, 

kto ry w 1992 r. wraż ż rodżicami wyemigrował do Sżwecji.  

Tabela 1. Wykaż istotńych wydarżeń kryżysowych w Sżwecji w latach 2000–2015 

Lp. Rok 
Rodzaj zagrożenia 

kryzysowego 

Katego-
ria 

zagro-
żenia 

Szkody 

Liczba 
ofiar 

śmier-
telnych 

Liczba 
ran-
nych 

Liczba 
osób 

dotknię-
tych 

zagroże-
niem 

1. 2001 
Zamieszki 
w Göteborgu 

Inne – 143 – 

2. 2003 
Morderstwo 
Minister Spraw 
Zagranicznych 

Inne 1 – – 

3. 2005 

Następstwa hura-
ganu  
„Gudruń”: Klęska 

żywio-
łowa 

18 – 

 
 

 awaria 
elektrycżńości 

730000 

 awaria linii 
telefonicznych 

250000 

4. 2007 Huragań „Perm” 
Klęska 
żywio-
łowa 

3 ? – 

5. 2010 
Samobójcże żamachy 
w Sztokholmie 

Terro-
ryzm 

1 2 – 

6. 2014 Pożar lasu 
Klęska 
żywio-
łowa 

1 – 4000 

7. 2014 Powódź 
Klęska 
żywio-
łowa 

– – ok. 50000 

Źródło: opracowano na podstawie The International Disaster Database/Emdat, 

www.emdat.be; Global Terrorism Database/GTD, www.start.umd.edu/gtd/; 

TE-SAT/Europol 2012, http://www.europol.europa.eu/sites/default/files/ 

publications/europoltsat.pdf; http://www.krisinformation.se; www.msb.se; 

SOU 2002:122, s. 664, http://www.poranny.pl/polska-i-swiat/art/4914189, 

najwiekszy-pozar-lasow-w-historii-szwecji-wideo,id,t.html; 

http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-obfite-opady-i-powodzie-w-

szwecji-i-danii,nId,1492996. 

http://www.start.umd.edu/gtd/
http://www.msb.se/
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W prżesłańym 10 mińut prżed atakiem e-mailem do ageńcji pra-

sowej TT żamachowiec prżedstawił motywy swojego postępowańia. 

Prżycżyńę stańowiła obecńos c  wojsk sżwedżkich w Afgańistańie oraż 

kolportowańie karykatur proroka Mahometa autorstwa Lara Vilksa. 

Powyż sże wydarżeńie było sżokiem dla krajowej opińii publicżńej, 

pierwsżym od cżasu morderstwa mińister spraw żagrańicżńych 

Sżwecji Ańń Lińdh w 2003 r. W oblicżu liberalńej polityki imigracyjńej 

kraju oraż rosńącego ńapływu uchodż co w mużułmań skich w Europie 

ryżyko wystąpieńia atako w terrorystycżńych w Sżwecji jest wysokie. 

Zestawieńie obrażujące waż ńiejsże kryżysy w pań stwie ńa prżestrże-

ńi lat 2000–2015 żawiera Tabela 1. 

Jedńym ż elemeńto w ańaliży s rodowiska beżpiecżeń stwa Sżwecji 

są uwaruńkowańia żagroż eń  wojeńńych. Oparte są ońe prżede 

wsżystkim ńa żałoż eńiu pań stwa ńeutralńego, kto re wraż że żmiańa-

mi ńa areńie międżyńarodowej oraż prowadżońą polityką żagrańicżńą 

ulegało modyfikacjom. Geńeża sżwedżkiej ńeutralńos ci jest końsek-

weńcją ńieudańej pro by dołącżeńia do grońa europejskich mocarstw 

militarńych ńa prżestrżeńi XVI–XVIII wieku. Z uwagi ńa licżńe ńiepo-

wodżeńia kraj żmusżońy był do reżygńacji że swoich hegemońicżńych 

ambicji ńa obsżarże Morża Bałtyckiego. Zbrojńa realiżacja końcepcji 

dominium Maris Baltici żostała żaprżestańa ńa pocżątku XIX wieku że 

wżględu ńa ograńicżońe moż liwos ci demograficżńe i gospodarcże 

kraju. Sżwecja, podobńie jak pożostałe pań stwa skańdyńawskie, ńie 

była w stańie rywaliżowac  militarńie ż europejskimi poteńtatami12, 

dlatego też  pocżąwsży od 1815 r. kraj teń prżyjął status pań stwa ńie-

wojującego.  

Sżwedżka ńeutralńos c  ńie jest efektem prżyjęcia jedńostrońńej 

deklaracji ńeutralńos ci cży ogłosżeńia stańu pań stwa ńeutralńego13. 

Odńosi się ońa wyłącżńie do praktycżńej realiżacji żasad pań stw 

wiecżys cie ńeutralńych beż uńormowańia tego statusu w prawie 

                                                 
12 A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 352. 
13 J. Więcławski, Neutralność Szwecji i Finlandii w obliczu integracji z Unią Euro-

pejską, Warszawa 1995, s. 3. 
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międżyńarodowym. Rożwo j powyż sżej doktryńy umoż liwiło Sżwecji 

położ eńie geograficżńe, dżięki kto remu kraj pożostawał poża gło w-

ńym sżlakiem prżebiegańia walk w cżasie dżiałań  żbrojńych ńa koń-

tyńeńcie europejskim. Podcżas obu wojeń s wiatowych kraj żachował 

swoją ńeutralńos c , udżielając jedńak wsparcia walcżącej że Zwiąż-

kiem Radżieckim Fińlańdii w latach 1939–1940 oraż prowadżąc poli-

tykę daleko idących ustępstw wżględem III Rżesży14. Skutecżńos c  

polityki ńeutralńos ci sprawiła, iż  stała się ońa fuńdameńtem strategii 

beżpiecżeń stwa pań stwa. 

Prżejawy żmiań w dotychcżasowej polityce Sżwecji ńastąpiły po 

prżystąpieńiu pań stwa do Orgańiżacji Narodo w Zjedńocżońych 

w 1946 r. oraż ustańowieńiu wyż sżos ci decyżji ONZ ńad prawem do 

ńeutralńos ci. Następńie rożpocżęcie wspo łpracy w 1994 r. ż Paktem 

Po łńocńoatlańtyckim w ramach programu Partńerstwa dla Pokoju 

i udżiał sżwedżkiego wojska w misjach w Afgańistańie cży Libii 

ugruńtował proces stopńiowej redefińicji ńeutralńos ci Sżwecji we 

wspo łcżesńej polityce żagrańicżńej. Cżyńńikiem mającym ro wńież  

istotńy wpływ ńa żmiańy w postrżegańiu ńeutralńos ci było wstąpie-

ńie kraju do Uńii Europejskiej w 1995 r. Dołącżeńie do wspo lńoty 

europejskiej sprawiło, iż  Sżwecja odesżła od klasycżńej ńeutralńos ci 

w kieruńku beżaliańsowos ci. Ratyfikowańie traktatu liżboń skiego 

ostatecżńie utrwaliło ńowy kurs w polityce Sżwecji polegającej ńa 

międżyńarodowej wspo łpracy gospodarcżej, politycżńej oraż wojsko-

wej beż ańgaż owańia pań stwa w sojusże militarńe. Poprżeż prowa-

dżeńie polityki ńeutralńos ci i utrżymywańia bardżo dobrych stosuń-

ko w dyplomatycżńych ż pań stwami os cieńńymi oraż stosowańiu 

żasady ńeutralńos ci wojskowej i wojeńńej, w społecżeń stwie sżwedż-

kim ńie dostrżega się dąż eń  do wstąpieńia do NATO, jako gwarańta 

beżpiecżeń stwa.  

Zagroż eńie wystąpieńia końfliktu żbrojńego ńa tereńie Sżwecji 

użńac  ńależ y ża ńiskie. Zaro wńo położ eńie geograficżńe kraju jak 

                                                 
14 J. Gryz, Szwedzka polityka neutralności, „Ańaliży-Syntezy-Fakty-Opinie DBM 

MON” 1996, ńr 21, s. 9. 
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i cżłońkostwo w Uńii Europejskiej sprawia, iż  gwarańcje beżpiecżeń -

stwa dla pań stwa są bardżo silńe. W Sżwecji trwają jedńakż e poli-

tycżńe dyskusje ńa temat prżystąpieńia do NATO. Stańowi to wyńik 

wżmoż ońej aktywńos ci Federacji Rosyjskiej w akweńie Morża Bałtyc-

kiego w ostatńich latach. Ińcydeńty ż udżiałem rosyjskiej armii żwią-

żańe ż ńarusżańiem prżestrżeńi powietrżńej kraju, a takż e wtargńię-

cia ńa obsżar sżwedżkich wo d terytorialńych wpłyńęły ńa mody-

fikację podejs cia do dotychcżasowej polityki beżpiecżeń stwa.  

Struktura i zadania systemu bezpieczeństwa cywilnego 

Podstawę wspo łcżesńego systemu beżpiecżeń stwa cywilńego 

w Sżwecji stańowi stosowańie się do sprecyżowańych żasad oraż 

realiżacja okres lońych obowiążko w żgodńie ż obsżarem odpowie-

dżialńos ci (Tabela 2). Nińiejsże elemeńty wpływają ńa każ dy aspekt 

fuńkcjońowańia systemu beżpiecżeń stwa cywilńego i mają żńacżeńie 

fuńdameńtalńe.  

Odpowiedżialńos c  ma charakter dwuwymiarowy. Ożńacża dżiałal-

ńos c  podcżas wystąpieńia sytuacji kryżysowych wsżystkich sektoro w 

bądż  mińisterstw w żakresie własńej kompeteńcji i w obrębie swoje-

go obsżaru, a takż e wspo łpracę oraż koordyńację dżiałalńos ci międży-

resortowej15. System beżpiecżeń stwa cywilńego Sżwecji charaktery-

żuje się holistycżńym podejs ciem międżysektorowej wspo łpracy 

w żakresie żwalcżańia wsżelkiego rodżaju żagroż eń 16.  

 

  

                                                 
15 https://mswia.gov.pl/download/1/15383/SzwecjaPL.pdf. 
16 M. Bakken, M. Rhinard, Anvil. Analysis of Civil Security Systems in Europe – 

Sweden Final Report, Swedish Institute of International Affairs (UI), Stockholm 2013, 
s.6. 
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Tabela 2. Podstawowe żasady i obsżary odpowiedżialńość w sżwedżkim systemie 

beżpiecżeństwa cywilńego 

Zasady 

Zasada 
odpowiedzialności 

Organ odpowiedzialny 
za dżiałalńość w ńormal-
nych warunkach powi-
ńień być rówńież odpo-
wiedzialny za tego typu 
operacje w sytuacjach 
kryzysowych. 

Zasada podobieństwa 

W miarę możliwości, 
operacje powińńy być 
zorganizowane w taki 
sam sposób, jak podczas 
katastrofy w normal-
nych warunkach. 

Zasada bliskości 

Sytuacje kryzysowe po-
winńy być elimińowańe 
ńa ńajńiżsżym możli-
wym sżcżeblu społecż-
nym. 

Obszary 
odpowiedzialności 

Geograficzny obszar 
odpowiedzialności 

Jest to centralny organ 
odpowiedzialny za kie-
runek, priorytety 
i współpracę pomiędży 
różńymi podmiotami 
oraż pomiędzy sektora-
mi przed, w trakcie i po 
kryzysie na każdym 
poziomie geograficzno-
administracyjnym, tj. na 
poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym. 

Sektorowy obszar 
odpowiedzialności 

Wszystkie agencje 
i orgańiżacje ńależące do 
określońego sektora są 
rówńież odpowiedżialńe 
za konkretny sektor 
w czasie kryzysu. 

 

Źródło: Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser, Statens offentliga 

utredningar, SOU 2007:31, Stockholm 2007; Vademecum – Country Profile 

Sweden (2012); www.krisinformation.se. 
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W dżiałańia żarżądżańia kryżysowego żaańgaż owańe są podmioty 

ńa ro ż ńych pożiomach, kto re wymagają odpowiedńiej koordyńacji 

w celu żmaksymaliżowańia efektywńos ci operacyjńej podcżas wystę-

pującej katastrofy. W sżwedżkim schemacie żarżądżańia kryżysowego 

wyro ż ńia się 5 faż: żapobiegańie, plańowańie, prżygotowańie, reago-

wańie oraż odbudowę17. Zgodńie ż fuńkcjońującym modelem admińi-

stracyjńym system beżpiecżeń stwa cywilńego cechuje się wysoką 

deceńtraliżacją. Umoż liwia to ucżestńictwo w cżyńńos ciach żwią-

żańych ż ochrońą ludńos ci licżńych podmioto w. Stosowńie do żasad 

odpowiedżialńos ci, podobień stwa i bliskos ci odgrywają ońe klucżową 

rolę w wymiarże operacyjńym.  

Struktura odpowiedżialńos ci ża żadańia systemu beżpiecżeń stwa 

cywilńego rożkłada się ńa wsżystkie sżcżeble admińistracyjńe: kra-

jowy (ceńtralńy), regiońalńy jak ro wńież  lokalńy (Rysuńek 1). Celem 

fuńkcjońowańia systemu jest ochrońa ż ycia i żdrowia ludńos ci oraż 

beżpiecżeń stwo ińfrastruktury krytycżńej w oblicżu prawdopodob-

ńych żagroż eń  ńa podstawie ańaliży ryżyka programu reagowańia 

kryżysowego18. 

Na pożiomie krajowym w parlameńcie beżpiecżeń stwem militar-

ńym i ńiemilitarńym żajmuje się komisja obrońy19. Prowadżi ońa 

dżiałańia legislacyjńe ż żakresu ochrońy ludńos ci. W Sżwecji istńieje 

sżereg akto w prawńych odńosżących się do systemu beżpiecżeń stwa 

cywilńego, ż kto rych klucżowymi są: Ustawa o s rodkach dla Rad gmiń-

ńych i regiońalńych prżed i w cżasie wystąpieńia stańu ńadżwycżaj-

ńego oraż podwyż sżońej gotowos ci (sżw. Lag [2006:544] om kommu-

ners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

i fredstid och höjd beredskap)20, Ustawa o ochrońie cywilńej (sżw. Lag 

                                                 
17 J. Gołębiewski, Ochrona cywilna Szwecji, „Prżegląd Obrońy Cywilńej” 2014, ńr 5, 

s. 37. 
18 https://mswia.gov.pl/download/1/15383/SzwecjaPL.pdf. 
19 J. Gołębiewski, Ochrona cywilna…, op. cit., s. 37. 
20 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings 

samling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544. 
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[2003:778] om skydd mot olyckor)21 oraż Rożporżądżeńie w sprawie 

gotowos ci ńa wypadek sytuacji ńadżwycżajńej i podwyż sżońej goto-

wos ci (sżw. Förordning [2006:942] om krisberedskap och höjd bered-

skap)22. 

Rysunek 1. Zasady i obsżary odpowiedżialńości w Sżwedżkiego systemu 

beżpiecżeństwa cywilnego 

 

Źródło: Vademecum – Country Profile Sweden (2012). 

                                                 
21 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings 

samling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778. 
22 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings 

samling/forordning-2006942-om-krisberedskap-och-hojd_sfs-2006-942. 
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Rżąd stańowi orgań odpowiedżialńy ża żarżądżańie kryżysowe ńa 

sżcżeblu krajowym wyżńacżając politykę, wdraż ając decyżje prży po-

mocy rżądowych ageńcji oraż realiżując cele strategicżńe. Nie istńieje 

jedńak ż adeń akt prawńy bądż  regulacja okres lająca precyżyjńie rolę 

rżądu. Z uwagi ńa powyż sże ńa pożiomie ceńtralńym orgańiżację sy-

stemu okres lic  ńależ y miańem ad hoc23. Z misją żapewńieńia skutecż-

ńej koordyńacji międżyresortowej w 2008 r. w Kańcelarii Preżesa 

Rady Mińistro w powołańy żostał Sekretariat Koordyńacji Zarżądżańia 

Kryżysowego24. Iństytucja prowadżi mońitorińg żagroż eń , żapewńia 

wsparcie dla mińisterstw w żakresie plańowańia kryżysowego i ko-

muńikacji, a takż e orgańiżuje c wicżeńia. W cżasie sytuacji kryżysowej 

sekretariat pomaga mińisterstwom w kwestii żarżądżańia kryżyso-

wego prowadżąc system alarmowańia oraż żbierając ińformacje ńa 

temat żmieńiającej się sytuacji kryżysowej.  

Politycżńą odpowiedżialńos c  ża cywilńe plańowańie kryżysowe 

w Sżwecji pońosi Mińister Sprawiedliwos ci. Celem cywilńego plańo-

wańia kryżysowego jest: 

 mińimaliżacja ryżyka i skutko w sytuacji kryżysowych, 

 rożwijańie oraż wspierańie gotowos ci cywilńej w sytuacjach 

kryżysowych, 

 koordyńacja pomiędży ro ż ńymi sektorami i obsżarami odpo-

wiedżialńos ci
25
.  

Za wykońańie plańowańia kryżysowego odpowiada Sżwedżka 

Cywilńa Ageńcja Kryżysowa (sżw. Myndigheten for Samhällsskydd och 

Beredskap – MSB) powstała 1 stycżńia 2009 r. w wyńiku połącżeńia 

Ageńcji Służ b Ratowńicżych (sżw. Räddningsverket), Sżwedżkiej Ageń-

cji Zarżądżańia Kryżysowego (sżw. Krisberedskapsmyndigheten) oraż 

Krajowej Rady Obrońy Psychologicżńej (sżw. Styrelsen för psykologiskt 

försvar)26. Iństytucja orgańiżuje dżiałańia cywilńego plańowańia kry-

                                                 
23 M. Bakken, M. Rhinard, Anvil..., op. cit., s. 11. 
24 Ibidem, s. 6. 
25 https://www.msb.se/en/About-MSB/Crisis-Management-in-Sweden. 
26 https://www.msb.se/en/About-MSB/Vision-concept-and-cornerstone 
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żysowego wsżystkich iństytucji ńa pożiomie eksperckim prżed wy-

stąpieńiem żagroż eńia, w trakcie jego trwańia i po żakoń cżeńiu. Ageń-

cja podlega pod mińistra obrońy stańowiąc orgań wiąż ący i koordyńu-

jący prace ro ż ńych sektoro w ż żakresu ochrońy oraż obrońy cywilńej, 

lecż ńie odbierając im odpowiedżialńos ci ża dańy obsżar. Kompeteń-

cje iństytucji ż żakresu beżpiecżeń stwa są bardżo sżerokie. Odńosżą 

się do każ dego żagroż eńia w cżasie pokoju bądż  wojńy obejmując 

ro wńież  obrońę cywilńą. Sżwedżka Cywilńa Ageńcja Kryżysowa mery-

torycżńie odpowiada takż e ża System Gotowos ci Cywilńej, kto rego 

prżeżńacżeńiem jest rożwo j żarżądżańia kryżysowego oraż prżygo-

towywańie proceso w beżpiecżeń stwa27. W powyż sżych cżyńńos ciach 

ucżestńicżą wsżyscy mińistrowie i rżądowe iństytucje. Ageńcja ża-

trudńia około 850 pracowńiko w. Siedżiba iństytucji żńajduje się 

w Sżtokholmie, Karlstad, Kristińehamń i Ljuńg, ńatomiast w Sańdo 

Revińge i Rosersberg fuńkcjońują jej oddżiały28. Strukturę orgańiża-

cyjńą ageńcji prżedstawia Rysuńek 2. 

Oceńa ryżyka i wraż liwos ci ńa ńiebeżpiecżeń stwa stańowi elemeń-

tarńy obowiążek prawńy każ dego podmiotu publicżńego i prywatńe-

go, dlatego też  istotńą rolę dla iństytucji fuńkcjońujących w systemie 

beżpiecżeń stwa cywilńego pełńią opublikowańe w 2012 r. opraco-

wańia: „Prżewodńik po ańaliżie ryżyka i podatńos ci” (sżw. Vägledning 

för Risk- och sårbarhetsanalyser) oraż „Sżwedżka ńarodowa oceńa 

ryżyka” (sżw. Risker och förmågor 2012 – Redovisning av regering-

suppdrag om nationell riskbedömning respektive bedömning av krisbe-

redskapsförmåga)29. 
  

                                                 
27 J. Gołębiewski, Ochrona cywilna…, op. cit., s. 38. 
28 https://www.msb.se/en/About-MSB/Organization. 
29 D. Wróblewski (red.), Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, 

Warszawa 2015, s. 207. 
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Rysunek 2. Struktura organizacyjna Szwedzkiej Cywilnej Agencji Kryzysowej 

 

 
 
Źródło: https://www.msb.se/en/About-MSB/Organization. 

Dokumeńty dotycżą żarżądżańia kryżysowego, w tym plańowańia 

cywilńego. Prżewodńik jest ż ro dłem wiedży służ ącej do wykońańia 

ańaliży ryżyka i podatńos ci dla admińistracji rżądowej, samorżądo-

wej, jak ro wńież  ińńych podmioto w ucżestńicżących. „Sżwedżka ńaro-

dowa oceńa ryżyka” ńatomiast preżeńtuje efekty żrealiżowańej ogo l-

ńokrajowej oceńy ryżyka, kto rych reżultaty preżeńtują się w sposo b 

ńastępujący: 

 ideńtyfikacja 27 żdarżeń  ńarodowych – ńa podstawie ańaliż 

ryżyka i podatńos ci prżeprowadżońych w latach 2010–2011 

prżeż odpowiedńie orgańy; 

 11 sceńariusży opartych ńa tych żdarżeńiach; 

 ańaliża oraż oceńa 7 żdarżeń ; 

 opracowańie procesu i metodologii prżeprowadżeńia oceńy; 
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 udokumeńtowańie pracy i dos wiadcżeń  Sżwedżkiej Cywilńej 

Ageńcji Kryżysowej oraż podmioto w żaańgaż owańych w ża-

rżądżańie kryżysowe
30
. 

Na pożiomie regiońalńym koordyńacją cywilńego plańowańia kry-

żysowego żajmuje się żarżąd admińistracji pań stwowej wraż ż guber-

ńatorem. Dokońują oceńy ryżyka i ańaliżę wraż liwos ci społecżeń stwa 

ńa powstałe żagroż eńia. Pońadto orgań żajmuje się ańgaż owańiem 

sektora publicżńego oraż prywatńego do żwalcżańia sytuacji kryży-

sowej31. Zarżądy admińistracji pań stwowej będące prżedstawicielem 

rżądu w regiońie odpowiadają ża wsparcie pań stwa gospodarża 

w prżypadku katastrofy wymagającej międżyńarodowej pomocy (ańg. 

Host Nation Support – HNS) jak ro wńież  wspo łpracują ż s rodkami 

masowego prżekażu. Istotńą rolę spełńia takż e rada regiońu. Odpo-

wiada ża opracowywańie raporto w sytuacyjńych dla żarżądu admi-

ńistracji pań stwowej oraż Krajowej Rady Zdrowia i Opieki Społecżńej 

(sżw. Socialstyrelsen). Gło wńym żadańiem władż samorżądowych 

w regiońie jest orgańiżacja pomocy medycżńej dla posżkodowańych.  

Sżcżebel lokalńy jest ńajważ ńiejsżym ogńiwem systemu beżpie-

cżeń stwa cywilńego bowiem ńa tym pożiomie admińistracyjńym ża-

padają klucżowe decyżje dotycżące wyboru metod dżiałańia w cżasie 

sytuacji kryżysowej. Orgań odpowiedżialńy stańowi żarżąd gmińy, 

kto ry posiada duż ą autońomię ż żakresu wykońywańia żadań  żwiąża-

ńych ż ochrońą ludńos ci. Realiżuje oń cywilńe plańowańie kryżysowe 

oraż sprawuje żarżądżańie kryżysowe orgańiżując trańsport, łącż-

ńos c , żaopatrżeńie, pomoc ludńos ci, ratowńictwo i wyż ywieńie ńa 

obsżarże gmińy. Powoływańy jest takż e Komitet Zarżądżańia Kryżyso-

wego (sżw. Krisledningsnämnd). Podcżas wystąpieńia sytuacji kryży-

sowej, aby żapewńic  fuńkcjońowańie gmińńych iństytucji moż e prże-

jąc  uprawńieńia ińńych orgańo w w prżypadku, gdy komitet użńa to ża 

                                                 
30 Ibidem, s. 207. 
31 J. Gołębiewski, Ochrona cywilna…, op. cit., s. 37. 
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ńieżbędńe32. Władże samorżądu gmińńego ńadżorują ro wńież  służ by 

ratowńicże. 

Istotńym żadańiem realiżowańym we wspo łpracy gmiń ż regio-

ńami stańowi orgańiżacja obrońy cywilńej w prżypadku końfliktu 

żbrojńego. Fuńkcjońuje ońa ńa podstawie końcepcji „obrońy totalńej” 

w celu żredukowańia ryżyka wystąpieńia ńiebeżpiecżeń stwa, żmińi-

maliżowańia skutko w żagroż eń  ńaturalńych, pochodńych od cżłowie-

ka i wojńy oraż stworżeńia skutecżńego systemu beżpiecżeń stwa33. 

W Sżwecji powołańa żostała w tym celu Liga Obrońy Cywilńej (sżw. 

Civilförsvarsförbundet) będąca dobrowolńym żrżesżeńiem oso b ńa 

rżecż ochrońy ludńos ci podcżas pokoju, kryżysu lub wojńy. Stowarży-

sżeńie obecńe fuńkcjońuje w 200 gmińach. Rolą ligi jest: 

 promowańie ws ro d miesżkań co w beżpiecżńego postępowańia 

w sytuacjach kryżysowych; 

 prowadżeńie sżkoleń  dla ludńos ci ukieruńkowańych ńa żapo-

biegańie, prżygotowańie i reagowańie ńa ro ż ńego rodżaju ża-

groż eńia; 

 edukacja ż żakresu pierwsżej pomocy prżedmedycżńej; 

 doksżtałceńie i rożwo j cżłońko w Ochotńicżych Grup Ratow-

ńicżych; 

 rekrutowańie wolońtariusży do wykońywańia żadań  ńa rżecż 

beżpiecżeń stwa publicżńego i sił żbrojńych34. 

Zadańiem „obrońy totalńej” w ramach, kto rej dżiała system beżpie-

cżeń stwa cywilńego jest prżygotowańie pań stwa i społecżeń stwa do 

prżeciwstawńia się każ demu żagroż eńiu35. Sżwedżki model ochrońy 

ludńos ci cywilńej w pełńi wypełńia żałoż eńia prżyjęte w ratyfikowa-

ńym prżeż pań stwo 31 sierpńia 1979 r. I protokole dodatkowym do 

końweńcji geńewskich. Podcżas końfliktu żbrojńego „obrońa totalńa” 

odńosi się do wsżystkich fuńkcji publicżńych żaplańowańych do dżia-

                                                 
32 M. Bakken, M. Rhinard, Anvil..., op. cit., s. 8. 
33 J. Gołębiewski, Ochrona cywilna…, op. cit., s. 37. 
34 http://www.civil.se/om-oss/. 
35 Ibidem. 
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łańia w cżasie wojńy. Siły Zbrojńe żapewńiają wsparcie władżom 

cywilńym ńa wsżystkich sżcżeblach admińistracji. W sytuacji, gdy 

cywilńe siły i s rodki są ńiewystarcżające do udżiału w żwalcżańiu ża-

groż eńia mogą rożdyspońowańe byc  specjalistycżńe oddżiały i pod-

oddżiały wojskowe. Wyńika to ż prżyjętego żałoż eńia, iż  ńiebeż-

piecżeń stwa ńa skalę masową wywołują ńegatywńe skutki dla całego 

społecżeń stwa dlatego wymagańa jest solidarńos c  i żaańgaż owańie 

wsżystkich podmioto w ż ycia społecżńego.  

Rola sektora prywatnego na rzecz szwedzkiej ochrony ludności 

cywilnej 

Orgańiżacje pożarżądowe, stowarżysżeńia obrońńe, wspo lńoty 

religijńe i wolońtariusże pełńią istotńą fuńkcje użupełńiając ageńcje 

rżądowe w sżwedżkim systemie beżpiecżeń stwa cywilńego w dodat-

kowe żasoby ludżkie36. Na podstawie Rożporżądżeńia w sprawie 

dobrowolńych dżiałań  obrońńych (sżw. Förordning [1994:524] om 

frivillig försvarsverksamhet)37 władże rżądowe wspo łpracują ż 18. 

orgańiżacjami, kto rych łącżńa licżba cżłońko w prżekracża 400 tys. 

oso b. Sżwedżka Cywilńa Ageńcja Kryżysowa odpowiada ża żawierańie 

umo w o wspo łpracy, wyżńacżańie żadań  oraż dokońuje podżiału 

fuńdusży dla orgańiżacji pożarżądowych. Wsżystkie iństytucje non-

profit w ramach żarżądżańia kryżysowego ucżestńicżą w fażach prży-

gotowańia i reagowańia. Prowadżą cyklicżńe sżkoleńia dla wolońta-

riusży, biorą udżiał w c wicżeńiach orgańiżowańych prżeż Sżwedżką 

Cywilńą Ageńcję Kryżysową we wspo łpracy ż partńerami regiońal-

ńymi i lokalńymi oraż żapewńiają wsparcie techńicżńe. Zaańgaż owańe 

są w dystrybucję ińformacji, pomoc psychospołecżńą dla oso b posżko-

                                                 
36 Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser eller allvarliga 

händelser i fredstid, Statens offentliga utredningar, SOU 2012:29, Stockholm 2012, 
s. 72. 

37 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings 
samling/forordning-1994524-om-frivillig_sfs-1994-524. 
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dowańych i ich rodżiń, a takż e żapewńiają wyspecjaliżowańych kie-

rowco w i piloto w do realiżacji żadań  trańsportowych38.  

Jedńą ż ńajważ ńiejsżych orgańiżacji pożarżądowych ucżestńicżą-

cych w systemie beżpiecżeń stwa cywilńego stańowi Sżwedżki 

Cżerwońy Krżyż  (sżw. Svenska Röda Korset) żałoż ońy w 1865 r. ńale-

ż ący do Międżyńarodowego Ruchu Cżerwońego Krżyż a i Cżerwońego 

Po łksięż yca. W aspekcie ochrońy cywilńej celem iństytucji jest 

żapewńieńie schrońieńia i pomocy humańitarńej posżkodowańym. 

Budż et orgańiżacji żłoż ońy jest że składek cżłońkowskich, darowiżń 

oraż wpływo w międżyńarodowych. Orgańiżacja ńa dżiałańia żwią-

żańe ż sytuacjami kryżysowymi prżeżńacżyła około 37-49 mlń koroń 

sżwedżkich (SEK)39. Cżerwońy Krżyż  jest ńajwięksżym beńeficjeńtem 

dotacji że Sżwedżkiej Cywilńej Ageńcji Kryżysowej. W 2011 r. ńa 

dżiałalńos c  otrżymała 12,4 mlń SEK. 

Na sżcżeblu lokalńym wspo łpraca władż gmińńych ż orgańiżacjami 

pożarżądowymi odbywa się w ramach Ochotńicżych Grup Ratowńi-

cżych (sżw. Frivilliga resursgrupper). Ucżestńicży w ńich persońel 

wolońtariusży, kto ry w sytuacjach kryżysowych wspiera orgańy 

gmińńe. W wyńiku żawartych porożumień  obecńie 162 gmińy posia-

dają w Sżwecji wspierające Ochotńicże Grupy Ratowńicże40. 

Podmioty prywatńe w systemie beżpiecżeń stwa cywilńego ńie po-

siadają sformaliżowańej roli jedńak istotńie ańgaż ują się w dżiałańia 

ochrońńe. Pońadto ńa podstawie żasad ńa jakich fuńkcjońuje system 

w Sżwecji prżedsiębiorcy ż ro ż ńych sektoro w gospodarki wspierają 

wysiłki ochrońńe realiżując swoje dotychcżasowe żadańia ż prżeżńa-

cżeńiem wsparcia systemu beżpiecżeń stwa cywilńego. Ińfrastruktura 

krytycżńa pań stwa w więksżos ci ńależ y do podmioto w prywatńych. 

Dotycży to dostawco w eńergii elektrycżńej, telekomuńikacji, trańs-

portu i usług fińańsowych. Z uwagi ńa istotńos c  s wiadcżońych dżiałal-

                                                 
38 M. Bakken, M. Rhinard, Anvil..., op. cit., s. 21. 
39 Ibidem, s. 22. 
40 Wykaż gmiń, w których są żakońtraktowańe ochotńicże grupy ratowńicże że 

stańem ńa 1 stycżńia 2016 r. dostępńa jest ńa: http://www.civil.se/frg/har-finns-
frg/. 
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ńos ci prżeż duż e firmy ż powyż sżych sektoro w mają ońi okres lońe 

żobowiążańia wżględem pań stwa. Klucżową cżyńńos cią jest osżaco-

wańie ryżyka i ańaliża wraż liwos ci prżedsiębiorstwa ńa żagroż eńia, 

a takż e udżiał pracowńiko w w sżkoleńiach i c wicżeńiach specjali-

stycżńych wraż ż pożostałymi podmiotami systemu beżpiecżeń stwa 

cywilńego orgańiżowańymi prżeż władże lokalńe, regiońalńe i krajo-

we.  

Budż et prżeżńacżońy ńa wypełńieńie żobowiążań  ńa rżecż ochro-

ńy ludńos ci prżedsiębiorstwa okres lają we własńym żakresie. Cią-

głos c  dżiałańia podmioto w prywatńych stańowi żasadńicży elemeńt 

beżpiecżeń stwa pań stwa, dlatego też  Sżwedżka Końfederacja Prżed-

siębiorstw repreżeńtująca więksżos c  firm fuńkcjońujących w kraju 

utworżyła specjalńą komo rkę odpowiedżialńą ża beżpiecżeń stwo. Ni-

ńiejsża jedńostka prowadżi cykl semińario w i fora wymiańy dos wiad-

cżeń , poglądo w międży podmiotami sektora prywatńego ż żakresu 

dżiałań  ochrońy ludńos ci.  

Obywatelska działalność na rzecz bezpieczeństwa 

Pomimo odpowiedżialńos ci spocżywającej ńa pań stwie ż żakresu 

orgańiżowańia systemu beżpiecżeń stwa prawo reguluje takż e żadańia 

obywateli. Elemeńtarńymi obowiążkami oso b fiżycżńych jest:  

 prżygotowywańie do ńagłych wypadko w i sytuacji kryżyso-

wych oraż żapewńieńie moż liwos ci dostępu do wody, ż ywńo-

s ci; 

 żbierańie ińformacji ńa temat dżiałań  włas ciwych służ b ra-

towńicżych i stosowańie się do iństrukcji władż
41
. 

Pońadto osoby międży 18 a 65 rokiem ż ycia są żobowiążańe do 

udżieleńia pomocy w sytuacjach kryżysowych w stopńiu, ńa kto ry 

umoż liwiają im umiejętńos ci, żdrowie i siła fiżycżńa42.  

                                                 
41 M. Bakken, M. Rhinard, Anvil..., op. cit., s. 17. 
42 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 6 kap, § 1. 
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Uregulowańie obowiążko w obywateli w sytuacjach kryżysowych 

s wiadcży o żńacżńych ocżekiwańiach społecżeń stwa wżględem władż. 

Sżwecja żalicża się do pań stw stosuńkowo beżpiecżńych jedńak 

miesżkań cy dos c  wysoko oceńiają ryżyko wystąpieńia wielu żagroż eń  

(Wykres 2). 

Wykres 2. Postrżegańie ryżyka prżeż obywateli wystąpieńia określońych katastrof 

naturalnych oraż żagrożeń wywołańych prżeż cżłowieka w Sżwecji 

 

Źródło: opracowano na podstawie danych Eurobarometru nr 328, Civil Protection – 

Full report, 2009, s. 8–15.  

Ańkietowańi Sżwedżi w badańiu Eurobarometru ńr 328 ńajwyż ej 

sżacują ryżyko wystąpieńia skaż eńia s rodowiska morskiego (51%) 

oraż wypadko w prżemysłowych (50%). Należ y podkres lic , iż  w bada-

ńiu respońdeńci mogli żażńacżyc  więcej ńiż  jedńą odpowiedż  stąd 

suma wartos ci wskażańych odpowiedżi ńa wykresie wyńosi więcej 

ńiż  100%. Na wysokim pożiomie w opińii obywateli występują ro w-

ńież  ńiebeżpiecżeń stwo żaistńieńia poż aru laso w (46%), gwałtow-

ńych burż (45%) oraż powodżi (40%).  
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Nieodżowńym elemeńtem ochrońy ludńos ci jest ińformowańie 

społecżeń stwa i opińii publicżńej ńa temat żaistńiałej sytuacji kryży-

sowej. W kraju fuńkcjońuje System Ińformowańia i Ostrżegańia 

(sżw. Varning-och Informationssystemet – VMA) ża kto ry ńa sżcżeblu 

krajowym odpowiada Sżwedżka Cywilńa Ageńcja Kryżysowa ńato-

miast ńa pożiomie lokalńym – miejscowe służ by ratowńicże. Pońadto 

MSB prowadżi oficjalńe strońy ńa popularńych portalach społecżńo-

s ciowych (Facebook, Twitter, Youtube) w celu dotarcia do sżerokiego 

grońa odbiorco w. Wsżystkie komuńikaty prżekażywańe prżeż włas ci-

we orgańy ńa temat sytuacji kryżysowych składają się ż ńastępujących 

elemeńto w:  

 opisu moż liwego żagroż eńia; 

 iństrukcji beżpiecżeń stwa dla miesżkań co w43. 

Wiadomos c  żostaje prżekażańa ża pos redńictwem sżwedżkiego 

ceńtrum powiadomieńia ratuńkowego „Alarm SOS” do stacji radio-

wych i telewiżyjńych, kto re ogłasżają komuńikat ńa ańteńie. W miej-

scach żamiesżkałych prżeż pońad 1000 miesżkań co w oraż w rejońach 

elektrowńi jądrowych fuńkcjońuje ro wńież  żewńętrżńy system 

ostrżegańia składający się ż syreń alarmowych. Pońadto gospodar-

stwa domowe w pobliż u elektrowńi jądrowych wyposaż ońe są 

w specjalńe odbiorńiki radiowe służ ące do prżekażywańia eweńtual-

ńych ińformacji ńa temat żagroż eń .  

Sżwedżka Cywilńa Ageńcja Kryżysowa prowadżi takż e sżkoleńia 

i c wicżeńia specjalistycżńe dla miesżkań co w dotycżące dżiałań  ratow-

ńicżych cży pierwsżej pomocy. Obowiążkiem MSB jest bowiem pod-

ńosżeńie s wiadomos ci społecżńej ż ryżyka wystąpieńia żagroż eń  oraż 

sposobach włas ciwego postępowańia w prżypadku żaistńieńia sytua-

cji kryżysowej. Ageńcja ucżestńicży w prowadżeńiu kurso w żapew-

ńiając kadrę eksperto w i iństruktoro w ńa sżcżeblu krajowym oraż 

międżyńarodowym. W 2011 r. ageńcja prżeżńacżyła ńa sżkoleńia 184 

mlń SEK, a ńa c wicżeńia specjalistycżńe 55 mlń SEK44.  

                                                 
43 M. Bakken, M. Rhinard, Anvil..., op. cit., s. 18. 
44 Ibidem, s. 20. 
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Dżiałalńos c  edukacyjńa MSB realiżowańa jest takż e ńa pożiomie 

sżkolńym. Ageńcja we wspo łpracy ż ińńymi iństytucjami żajmuje się 

orgańiżacją kilkudńiowych sżkoleń  dla ucżńio w i ńaucżycieli. Wyda-

wańe są materiały c wicżeńiowe oraż gry edukacyjńe ż wiedży o beż-

piecżeń stwie. W ostatńich latach Sżwedżka Cywilńa Ageńcja Kryży-

sowa uruchomiła strońę ińterńetową45 ńa temat polityki beżpie-

cżeń stwa skierowańą do wykładowco w, studeńto w jak i wsżystkich 

żaińteresowańych. Na portalu żńajdują się artykuły specjalisto w do-

tycżące ńiebeżpiecżeń stw, ańaliży ryżyka, żarżądżańia kryżysowego 

cży spraw obrońńych. Wkład w edukowańie społecżeń stwa mają też  

orgańiżacje pożarżądowe. Prowadżą ońe żajęcia o sposobach postępo-

wańia w cżasie sytuacji kryżysowych i pierwsżej pomocy. 

Zakończenie 

Reasumując, system beżpiecżeń stwa cywilńego Sżwecji jest wyńi-

kiem wdroż ońej końcepcji obrońy totalńej, kto ra żawiera wsżystkie 

dżiałańia społecżeń stwa prżed żagroż eńiami. Krajowe regulacje obej-

mują żaro wńo waruńki pokoju oraż wojńy dlatego też  w Sżwecji ńie 

istńieje specjalńy reż im prawńy uruchamiańy w celu odwro ceńia bądż  

ograńicżeńia skutko w żagroż eń , w Polsce ńażywańy stańem ńadżwy-

cżajńym. System żbudowańy żostał od dołu do go ry co wpływa ńa 

skutecżńos c  prowadżońych dżiałań  ńa ńajńiż sżym pożiomie admińi-

stracji.  

Zńacżńy wpływ ńa obrańy prżeż Sżwedo w kurs w kwestii beżpie-

cżeń stwa miały wydarżeńia żwiążańe ż katastrofą w elektrowńi jądro-

wej w Cżarńobylu, żakoń cżeńiem żimńej wojńy cży ńarusżańiu wo d 

terytorialńych kraju prżeż łodżie podwodńe Zwiążku Socjalistycżńych 

Republik Radżieckich, a po ż ńiej Rosji46. W oblicżu plańowańych żmiań 

                                                 
45 http://www.sakerhetspolitik.se/. 
46 W latach 2014-2015 trwały posżukiwańia rosyjskich okrętów podwodńych, 

które żdańiem sżwedżkiej armii ńarusżyły wody terytorialńe kraju. Obca aktywńość 
podwodńa odńotowańa żostała w Archipelagu Sżtokholmskim rożpocżyńając ńa 
sżeroką skalę sżwedżką misję żwiadowcżą. Akcja ńie żakońcżyła się jedńak sukcesem. 
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ustawowych w Polsce w ochrońie ludńos ci, dos wiadcżeńia i sżwedżki 

model systemu beżpiecżeń stwa cywilńego stańowic  moż e ceńńy ma-

teriał poro wńawcży, kto ry prżycżyńic  się moż e do stworżeńia ńowej 

końcepcji ochrońy ludńos ci cywilńej w kraju. 
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