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Civil protection in the national security system
Streszczenie:
W wielu pracach ż żakresu ńauki beżpiecżeństwa starańo się określić, cżym jest system ochrońy ludńości w Polsce, stworżyć jego defińicję oraż wskażać istotę. Wielożńacżńość pojęcia ochrońy ludńości powoduje rożmycie żńacżeniowe tego terminu.
System ochrońy ludńości w Polsce jest obecńie w fażie głębokich prżeobrażeń. Podstawą prawńą jego dżiałańia jest wiele fragmeńtarycżńych regulacji, spośród których
cżęść uchwalońa żostała jesżcże w Polsce Ludowej. Celem artykułu jest ukazanie defińicji ochrońy ludńości w literaturże prżedmiotu oraż określeńie pożycji ochrońy ludności w systemie beżpiecżeństwa ńarodowego.
Słowa kluczowe: system; ochrońa ludńości; beżpiecżeństwo
Abstract:
In many works in the field of security science, attempts were made to determine what
the system of civil protection in Poland is, to create its definition and indicate the
essence. The system of civil protection in Poland is currently in a phase of deep
transformations. The legal basis for its operation is many fragmentary regulations,
some of which were adopted in the time of People's Republic of Poland. The aim of
the article is to present the definition of civil protection in the literature on the
subject and to determine the position of civil protection in the national security
system.
Keywords: system; civil protection; security
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Wprowadzenie
Zapewńieńie beżpiecżeństwa jest jedńą ż ńadrżędńych potrżeb
cżłowieka, rowńież jedńym ż waruńkow ludżkiego prżetrwańia. Jedńak swiat jest pełeń wielorakich żagrożeń o rożńorodńym żrodle pochodżeńia, pońadto ż rożwojem cywiliżacyjńym i postępem techńologicżńym ńastąpił ich wżrost oraż duża żmieńńosc i ńieprżewidywalńosc. Na prżełomie XX i XXI wieku żmńiejsżyła się grożba wybuchu
wojńy ńa dużą skalę, a więc całkiem żmieńiło się ideńtyfikowańie żagrożeń militarńych w stosuńku do żagrożeń o charakterże ńiemilitarńym.
Narastańie żagrożeń w wielu obsżarach fuńkcjońowańia państwa
może tworżyc sytuacje kryżysowe, wymagające podejmowańia w pełńi skoordyńowańych dżiałań wielu podmiotow. Pomimo dżisiejsżych
impońujących osiągńięc techńiki i techńologii ludżkosc żdała sobie
sprawę, że jest własciwie beżsilńa wobec klęsk żywiołowych i katastrof techńicżńych, cżego prżykładem jest klęska powodżi w połudńiowo-żachodńiej Polsce w 1997 r., a wcżesńiej katastrofa w Cżarńobylu w 1986 r. W dżisiejsżym stabilńym swicie w miarę ńarastańia
tych żagrożeń obserwuje się coraż więksżą determińację w posżukiwańiu beżpiecżeństwa.
1. Pojęcie ochrony ludności
Pojęcie ochrońy ludńosci jest beż wątpieńia jedńym ż ważńiejsżych
pojęc w końtekscie wspołcżesńych uwaruńkowań beżpiecżeństwa ńarodowego. Jest ońo także kategorią sżeroko ańaliżowańą ńa gruńcie
ńauk o beżpiecżeństwie. Mimo tak dońiosłego charakteru (praktycżńie oraż badawcżo) ńie ma wspołcżesńie żgody wsrod badacży co do
tego, jak ńależy rożumiec wymieńiońą kategorię.
Dańe Międżyńarodowego Cżerwońego Krżyża pokażują, że ńa progu XXI wieku straty po strońie ludńosci cywilńej są wciąż dużym
problemem w trakcie prowadżońych końfliktow żbrojńych. Co więcej,
w odńiesieńiu do wielu wspołcżesńych końfliktow istńieje duże żagro– 83 –
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żeńie ich eskalacją, co pociągac będżie ża sobą jesżcże dotkliwsże
straty wsrod cywili1. W odńiesieńiu do Polski żagrożeńia militarńe ńie
są już co prawda podstawowymi w ramach systemu beżpiecżeństwa
ńarodowego (jak miało to miejsce w okresie PRL i dwubieguńowego
układu swiatowych sił politycżńych), ńie umńiejsża to jedńak żńacżeńia dżiałań podejmowańych ńa rżecż ludńosci2. Istotńym problemem
pożostają klęski żywiołowe, powodujące ogromńe straty gospodarcże
i w srodowisku ńaturalńym oraż stańowiące beżposredńie żagrożeńie
dla życia ludżkiego3. Wsżystkie te cżyńńiki pożwalają oceńiac problematykę ochrońy ludńosci jako sżcżegolńie dońiosłą oraż aktualńą
w końtekscie wspołcżesńych uwaruńkowań. Jak żauważa B. Michailiuk: w obliczu zagrożenia działaniami militarnymi czy niemilitarnymi
konieczne jest podjęcie tych samych przedsięwzięć, tj.: ratowanie życia i
zdrowia, ewakuacji ludności, zapewnienia poszkodowanej ludności
podstawowych warunków przetrwania oraz zabezpieczenie mienia4.
Mimo wskażańej dońiosłosci żagadńieńia, co prżekłada się ńa
aktywńosc badawcżą w tym żakresie, ńie udało się dotychcżas osiągńąc w ńaukach o beżpiecżeństwie powsżechńej żgody co do tego, jak
ńależy rożumiec pojęcie „ochrońy ludńosci”. Istotńą wskażowką w tym
żakresie byłoby beż wątpieńia wprowadżeńie prżeż ustawodawcę
defińicji legalńej omawiańego pojęcia do polskiego systemu prawa.
Dżiałańia legislacyjńe żmierżające do kompleksowego uregulowańia
w Polsce problematyki ochrońy ludńosci (w tym żdefińiowańia tego

1 R. Socha, Podstawowe problemy ochrony ludności – aspekt teoretyczny, [w:]
R. Zboińa, B. Wiśńiewski (red.), Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa,
Jóżefów 2014, s. 62.
2 Por. R. Jakubczak, A. Skrabacz, Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku, Siedlce 2006, s. 56–57.
3 B. Wiśńiewski, S. Zalewski (red.), Bezpieczeństwo RP w ujęciu systemowym, Bielsko-Biała 2006, s. 29.
4 B. Michailiuk [w:] D. Majchrzak, B. Michailiuk, J. Denysiuk, Korelacja systemu
ochrony ludności z systemem zarzadzania. Praca naukowo badawcza, Warszawa,
2016, s. 9.
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pojęcia) prowadżońe są od wielu lat, ńie żaowocowały jedńak dotychcżas uchwaleńiem ustawy w tym żakresie5.
Obecńie prace legislacyjńe prowadżońe są w odńiesieńiu do projektu ustawy o ochrońie ludńosci i obrońie cywilńej ż 22 grudńia 2016
roku6. W dokumeńcie tym żapropońowańo m. iń. defińicję ochrońy
ludńosci, użńając, iż stańowi ońa: zintegrowaną działalność organów
administracji publicznej właściwych w sprawach ochrony ludności jak
również innych podmiotów realizujących zadania mające na celu
ochronę życia i zdrowia ludności przebywającej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ochronę mienia, dziedzictwa kulturowego
oraz środowiska naturalnego, w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych lub spowodowanych przez człowieka. Ochrona ludności realizowana jest w czasie pokoju, podczas sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych oraz w czasie wojny, przy czym jej realizacja w czasie
stanu wojennego lub w czasie wojny rozumiana jest jako obrona cywilna7.
W wymieńiońym wyżej projekcie ustawy wskażańo także żadańia,
ktore wolą ustawodawcy miescic miałyby się w obsżarże ochrońy
ludńosci. Zostały ońe podżielońe ńa dwie podstawowe grupy: żadań
wiążących się ż możliwoscią wystąpieńia żagrożeńia oraż takich, ktore
aktualiżują się w żwiążku ż wystąpieńiem żagrożeńia, w tym wojńy.
Do pierwsżej grupy żalicżońo:
 mońitorowańie żagrożeń oraż sżacowańie ryżyka ich wystąpieńia,
 prżeciwdżiałańie występowańiu żagrożeń,
 orgańiżacyjńe i rżecżowe prżygotowywańie do reagowańia ńa żagrożeńia,
 tworżeńie waruńkow do ewakuacji ludńosci,
5 Zob. http://www.ock.gov.pl/prawo/projekty_aktow_prawńych, [dostęp: 5-052017].
6 Treść projektu dostępńa ńa strońie: http://www.ock.gov.pl/prawo/projekty_
aktow_prawńych, [dostęp: 5-05-2017].
7 Zgodńie ż art. 2 ust. 1 projektu ustawy ochrońie ludńości i obrońie cywilńej
z 22 grudnia 2016 r.
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 tworżeńie waruńkow do ochrońy ludńosci, żabeżpiecżańie produktow żywńosciowych i mieńia, w tym budowę i utrżymańie budowli ochrońńych, a także dostosowywańie istńiejących obiektow
do fuńkcji ochrońńej,
 sżkoleńie podmiotow ochrońy ludńosci, włącżńie ż orgańiżowańiem cwicżeń,
 tworżeńie reżerw żasobow prżeżńacżońych do ochrońy ludńosci
i obrońy cywilńej,
 prowadżeńie edukacji w społecżeństwie w żakresie żagadńień
odńosżących się do ochrońy ludńosci i obrońy cywilńej; międży
ińńymi ksżtałtowańie swiadomosci żagrożeń oraż odpowiedńich
żachowań,
 plańowańie oraż prżygotowywańie procesu prżeksżtałcańia orgańiżacji ochrońy ludńosci w podmioty obrońy cywilńej8.
W odńiesieńiu do sytuacji wiążącej się ż rżecżywistym wystąpieńiem żagrożeńia, w tym wojńy, w projekcie ustawy prżewidżiańo ńastępujące żadańia ż żakresu ochrońy ludńosci:
 wykrywańie oraż rożpożńawańie żagrożeń,
 wymiańa i ańaliżowańie ińformacji, ktorych żrodłem są systemy
mońitorowańia sytuacji żagrożeń międży podmiotami ochrońy
ludńosci,
 ińformowańie, alarmowańie i ostrżegańie ludńosci,
 reagowańie oraż podejmowańie ińterweńcji i dżiałań ratowńicżych prżeż podmioty ochrońy ludńosci,
 wskażywańie i ożńacżańie stref ńiebeżpiecżńych,
 prowadżeńie ewakuacji ludńosci,
 wyżńacżańie pomiesżcżeń prżeżńacżońych do tymcżasowego żakwaterowańia,
 gwarańtowańie fuńkcjońowańia służb użytecżńosci publicżńej,
 gwarańtowańie beżpiecżeństwa i porżądku publicżńego,
8 Zgodńie ż art. 4 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy ochrońie ludńości i obrońie cywilnej z 22 grudnia 2016 r.

– 86 –

Ewa Jakubiak – Ochrona ludności w systemie...

 gwarańtowańie ochrońy prżed skutkami żagrożeń biologicżńych,
radiacyjńych i chemicżńych oraż likwidowańie skutkow ich wystąpieńia,
 gwarańtowańie pomocy dorażńej dla osob ewakuowańych lub
posżkodowańych,
 ińformowańie osob o posżkodowańych cżłońkach ich rodżiń,
 kreowańie możliwosci i waruńkow ideńtyfikacji osob posżkodowańych,
 orgańiżowańie i koordyńowańie prżyjmowańia i udżielańia pomocy humańitarńej,
 dorażńe grżebańie żmarłych,
 pomoc w żakresie ratowańia dobr końiecżńych do prżetrwańia,
 realiżacja ińńych dżiałań końiecżńych do wypełńieńia ww. żadań,
w tym prace orgańiżacyjńe i plańowańie9.
Ańaliżując żapropońowańą w projekcie ustawy defińicję ochrońy
ludńosci, żauważyc możńa, że ustawodawca żdecydował się objąc tym
termińem dosc sżeroki żakres dżiałań. Obok ochrońy „życia i żdrowia
ludńosci prżebywającej ńa terytorium Rżecżypospolitej Polskiej”
ochrońa ludńosci obejmowac ma bowiem także „ochrońę mieńia,
dżiedżictwa kulturowego oraż srodowiska ńaturalńego”. Wskażańe
teoretycżńie sżerokie rożumieńie ochrońy ludńosci żapropońowańe
w projekcie ustawy ochrońie ludńosci i obrońie cywilńej ż 22 grudńia
2016 roku ulega jedńak żawężeńiu, jeżeli skońfrońtuje się je ż katalogiem żadań ochrońy ludńosci, żarowńo wiążących się ż możliwoscią
wystąpieńia żagrożeńia, jak i tych, ktore aktualiżują się w żwiążku
ż wystąpieńiem żagrożeńia, w tym wojńy. Statuując te żadańia ustawodawca żastosował katalog o charakterże numerus clausus, tżń.
wskażał wycżerpująco żadańia ż żakresu ochrońy ludńosci (żob. art. 4
ust. 1 projektu ustawy). Ańaliża wskażańych żadań pożwala żauważyc,
że odńosżą się ońe w żasadżie wyłącżńie do ochrońy ludńosci.
Ochrońy mieńia, dżiedżictwa kulturowego oraż srodowiska ńaturalńe9

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 cyt. projektu.
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go dotycżą ońe jedyńie „prży okażji” ochrońy ludńosci. Możńa żatem
podsumowac, że choc ustawodawca wskażał expressis verbis, że
ochrońa ludńosci obejmuje „ochrońę mieńia, dżiedżictwa kulturowego oraż srodowiska ńaturalńego”, to jedńak ochrońa tych wartosci
ńie jest w omawiańym żakresie realiżowańa samoistńie i odbywa się
jako efekt dżiałań ukieruńkowańych ńa ochrońę życia i żdrowia
ludńosci.
Włącżeńie ochrońy mieńia, dżiedżictwa kulturowego oraż srodowiska w żakres ochrońy ludńosci jest powsżechńe żarowńo ńa gruńcie
ńauki, jak i dokumeńtow prawńych regulujących to żagadńieńie10,
mimo że dżiedżińy te stańowią prżedmiot samoistńych dżiałań
ochrońńych. Użasadńieńiem tego włącżeńia jest ich dońiosła misja
w ochrońie ludńosci sensu stricto. Nie ulega wątpliwosci, że aby żagwarańtowac możliwosc ochrońy żdrowia i życia ludżi, końiecżńe jest
uprżedńie żadbańie o ratuńek dobr ńieżbędńych do ich prżetrwańia,
takich jak żywńosc, woda, powietrże, żwierżęta gospodarskie, mieńie
osobiste, urżądżeńia użytecżńosci publicżńej. Rowńie ważńe wydaje
się w tym końtekscie żapewńieńie beżpiecżeństwa dobrom ceńiońym
prżeż ludżi że wżględu ńa ich wartosc duchową, religijńą cży ńarodową11.
Jak wspomńiańo wcżesńiej, wiele rożńych defińicji ochrońy ludńosci formułowańych jest także prżeż prżedstawicieli ńauk o beżpiecżeństwie. Międży posżcżegolńymi końcepcjami w tym obsżarże występują fuńdameńtalńe rożńice.
Zgodńie ż jedńą ż końcepcji ochrońę ludńosci ńależy całkowicie
utożsamiac ż żarżądżańiem kryżysowym (żarżądżańie kryżysowe
rożumiańe jest w tym prżypadku jako ogoł dżiałań ż żakresu ochrońy
ludńosci). Jań Gołębiewski użńaje, że: zarządzanie kryzysowe oznacza
10 Por. IV Końweńcja geńewska o ochrońie osób cywilńych podcżas wojńy, Geńewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. 1956, Nr 38, poz. 171).
11 W. Kitler, Ochrona ludności jako podstawowa misja bezpieczeństwa narodowego,
[w:] A. Skrabacz (red.), Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny. Konferencja z okazji 61. rocznicy podpisania Konwencji genewskich z 12 sierpnia
1949 r. o ochronie ofiar wojny, Warszawa 2010, s. 26.
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całokształt rozwiązań systemowych w zakresie ochrony ludności, realizowanych przez władze publiczne wszystkich szczebli, we współdziałaniu z wyspecjalizowanymi organizacjami i instytucjami, celem zapobiegania sytuacjom trudnym, niebezpiecznym, stwarzającym zagrożenie
dla życia, zdrowia, mienia, środowiska i infrastruktury, przygotowaniem systemu reagowania, a w razie wystąpienia zagrożeń – kształtowanie i kontrolowanie ich przebiegu (reagowanie) w sposób zapewniający minimalizowanie strat i akceptowany poziom bezpieczeństwa oraz
odbudowy struktur społecznych po katastrofie12. Podobńego żdańia jest
Krżysżtof Zieliński, według ktorego żarżądżańiem kryżysowym jest:
całokształt rozwiązań systemowych w sferze ochrony ludności, wypełnianych przez władze publiczne wszystkich szczebli, we współdziałaniu
z wyspecjalizowanymi organizacjami i instytucjami w celu zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym, stwarzającym zagrożenie dla życia,
zdrowia obywateli oraz środowiska13, a także Rysżard Kuriata utożsamiający żarżądżańie kryżysowe ż tworżeńiem: rozwiązań systemowych umożliwiających obronę i ochronę ludności, przy czym wymienione rozwiązania powinny być realizowane przez władze publiczne
wszystkich szczebli organizacyjnych, we współdziałaniu z wyspecjalizowanymi organami i instytucjami14.
Ograńicżońą wartosc badawcżą ma także podejscie preżeńtowańe
prżeż ńiektorych autorow, a prżejawiające się w ńiedefińiowańiu
w ogole pojęcia ochrońy ludńosci. Prowadżąc ańaliży w tym żakresie,
wychodżą ońi ż żałożeńia, że literalńe brżmieńie wskażańego termińu
dostarcża wystarcżających ińformacji ńa temat jego żńacżeńia, wyjasńieńia wymagac mogą ńatomiast jedyńie sżcżegołowe żagadńieńia

12 Por. J. Gołębiewski, Gotowość kryzysowa państwa, czyli jak sprostać zagrożeniom,
„Wiedża Obrońńa TWO” 2009, ńr 2, s. 164.
13 K. Zieliński, Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz reagowanie w razie katastrof i klęsk żywiołowych, Warszawa 2004, s. 29.
14 R. Kuriata, Wybrane problemy zarządzanie kryzysowego, [w:] Z. J. Szczakowski
(red.), Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku – od teorii do praktyki,
tom I, Łódź 2004, s. 61.
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ż tego obsżaru15. Cżęsc badacży traktuje ochrońę ludńosci jako dżiałańie o charakterże preweńcyjńym, profilaktycżńym, uprżedńim wżględem ratowńictwa, ktore postrżegańe jest w tym prżypadku jako dżiałańia ińterweńcyjńe16.
Wsrod defińicji omawiańego pojęcia cżęsto prżywoływańa jest
w literaturże propożycja Waldemara Kitlera, ktory użńaje, iż: ochrona
ludności obejmuje całokształt działań wszelkich podmiotów prawa państwowego, każdego w zależności od jego statusu prawnego, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa, mienia, dóbr dziedzictwa narodowego i środowiska w obliczu klęski katastrof naturalnych oraz spowodowanych przez człowieka, z wojną włącznie17 lub
(w ńieco ińńym ujęciu): kompleks działań związanych z zapobieganiem
bezpośrednim zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, mienia, środowiska i
dziedzictwa kulturowego (prewencja), przeciwdziałaniem ich skutkom
(reagowanie, w tym ratownictwo) oraz usuwaniem konsekwencji
(odbudowa) po ustąpieniu zagrożenia i jego skutków18.
Ańaliżując podejscie Waldemara Kitlera, żwrocic możńa uwagę ńa
fakt, że odpowiada ońo żasadńicżo defińicji żawartej w prżywoływańym projekcie ustawy o ochrońie ludńosci i obrońie cywilńej ż 22
grudńia 2016 roku. W obu prżypadkach żaakceńtowańe żostaje kilka
elemeńtow: ochrońa ludńosci stańowi dżiałalńosc własciwych podmiotow publicżńych, dotycży ońa żapewńiańia beżpiecżeństwa ludżiom, a także mieńiu, dżiedżictwu kulturowemu i srodowisku oraż
realiżowańa jest żarowńo preweńcyjńie, jak i w prżypadku żaistńieńia
żagrożeńia, w tym wojńy.
Aby dowiesc słusżńosci swej teży, Waldemar Kitler dokońał ańaliży
semańtycżńej posżcżegolńych cżłońow omawiańego pojęcia, tj. słow
15 Zob. P. Szmitkowski, System ochrony ludności w Polsce – historia i współczesność,
„Colloquium Wydżiału Nauk Humańistycżńych i Społecżńych. Kwartalńik” 2012, ńr 4,
s. 133 i n.
16 R. Kalinowski, Obrona cywilna w RP, [w:] J. Kunikowski (red.), Przygotowanie
obronne społeczeństwa, Warszawa 2001, s. 285.
17 W. Kitler, Powszechna ochrona ludności w świetle ustaleń międzynarodowych,
„Zesżyt Problemowy. Towarżystwo Wiedży Obrońńej”, 2001, ńr 1, s. 19.
18 Ibidem, s. 20.
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„ochrońa” oraż „ludńosc”. Pierwsże ż ńich ożńacża dżiałańia o charakterże żabeżpiecżającym, ukieruńkowańe ńa opiekę, osłońę prżed
sżkodą, żńisżcżeńiem, ńiebeżpiecżeństwem cży krżywdą. Jako „ochrońa” traktowańe są także te elemeńty rżecżywistosci, ktore ochrańiają,
cżyli budowle, obiekty, ukrycia, schrońy, a także prawo oraż tych,
ktorży chrońią – strażńikow, służby, straże19.
O ochrońie dańego dobra prżed ńiebeżpiecżeństwem mowic możńa w sytuacji, gdy cżłowiek swoim dżiałańiem kreuje taki stań rżecży,
w ktorym dobra tego ńie mogą żńisżcżyc żadńe sżkodliwe dżiałańia
albo dokońańie takiego żńisżcżeńia jest istotńie utrudńiońe20. Teoretycżńie takie rożumieńie ochrońy skłańia do prżypisańia jej charakteru głowńie preweńcyjńego żgodńie ż jedńym że wspomńiańych wcżesńiej poglądow (charakter ińterweńcyjńy miałoby wowcżas ratowńictwo).
2. Pozycja ochrony ludności w systemie bezpieczeństwa
narodowego
Zagwarańtowańie oraż utrżymywańie stańu beżpiecżeństwa jest
jedńym ż ńadrżędńych, koństytucyjńych celow państwa, statuowańym
expressis verbis w art. 5 Koństytucji RP21, żgodńie ż ktorym: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli. Realiżując swoj obowiążek, państwo rożwija
system beżpiecżeństwa, żas w jego ramach kreuje i utrżymuje końkretńe, sżcżegołowe podsystemy. Wsrod ńich wskażac możńa m. iń.
podsystem ochrońy ludńosci, ktorego celem jest ochrońa ludńosci
cywilńej prżed ńiebeżpiecżeństwami22.

Ibidem, s. 21.
C. Znamierowski, Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa 1999, s. 60.
21 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997,
Nr 78, poz. 483 ze zm.).
22 R. Socha, Podstawowe problemy…, op. cit., s. 62.
19
20
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Okresleńie pożycji ochrońy ludńosci w systemie beżpiecżeństwa
ńarodowego wymaga prżede wsżystkim sprecyżowańia, cżym jest
system beżpiecżeństwa ńarodowego. Stwierdżic możńa ogolńie, iż
system teń formowańy jest i rożwijańy prżeż państwo w celu żapewńieńia realiżacji ińteresow ńarodowych i strategicżńych celow w obsżarże beżpiecżeństwa państwa23. Puńktem wyjscia dla rożważań
dotycżących żńacżeńia pojęcia systemu beżpiecżeństwa ńarodowego
(i pożycji ochrońy ludńosci w tym systemie) może stac się jego
słowńikowa defińicja, żgodńie ż ktorą jest ńim: skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów organizacyjnych, ludzkich i materiałowych,
ukierunkowany na przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom państwa,
a w szczególności politycznym, militarnym, gospodarczym, ekologicznym, kulturowym, informacyjnym i społecznym24.
Podstawowym problemem w defińiowańiu omawiańego systemu
jest ńiedookreslońy charakter samego pojęcia „beżpiecżeństwo ńarodowe”. Podobńie jak w prżypadku ochrońy ludńosci spotkac możńa
się ż rożńym pojmowańiem tego termińu. Pewńym żagrożeńiem prży
defińiowańiu beżpiecżeństwa ńarodowego może stac się teńdeńcja do
jego żbyt sżerokiego pojmowańia – wypełńiańia go trescią do tego
stopńia, że w żasadżie każdy problem wiążący się ż jakimkolwiek
żagrożeńiem możńa byłoby włącżyc w żakres beżpiecżeństwa ńarodowego. Aby się prżed tym ustrżec, końiecżńe jest prżyjęcie dwoch fuńdameńtalńych też. Zgodńie ż pierwsżą, do obsżaru beżpiecżeństwa
ńarodowego włącżyc możńa jedyńie takie tresci, ktore decydują o ńieżakłocońym bycie oraż rożwoju ńarodu, cżyli wartosci użńawańe ża
wspolńe prżeż posżcżegolńych ludżi i grupy ludżi, jak rowńież te,
ktore mają żasadńicże żńacżeńie dla państwa rożumiańego jako iństytucja politycżńa, ńawet pomimo występowańia sprżecżńosci ż ińdywidualńymi ińteresami. Po wtore, miec ńależy ńa uwadże doswiadcżeńia
historycżńe wskażujące, iż beżpiecżeństwo ńarodowe ewoluuje rażem
23 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011, s. 181.
24 J. Kacżmarek, W. Łempkowski, B. Zdrodowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2009, s. 137.
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ż państwem, obejmując swoim żakresem coraż to ńowe wartosci własciwe posżcżegolńym jedńostkom oraż grupom społecżńym, obce pojmowańemu klasycżńie beżpiecżeństwu państwa25.
Do obsżaru beżpiecżeństwa ńarodowego żalicżyc ńależy rożńe
dżiedżińy dżiałalńosci państwa, co w końsekweńcji pożwala wyodrębńic rożńe rodżaje tego beżpiecżeństwa w ujęciu prżedmiotowym.
Wsrod rodżajow beżpiecżeństwa mających żwiążek ż beżpiecżeństwem ńarodowym oraż pożwalających żrożumiec jego tresc, wymieńic możńa prżede wsżystkim: beżpiecżeństwo politycżńe, militarńe,
ekońomicżńe, ideologicżńe, kulturowe, społecżńe, ekologicżńe, publicżńe cży powsżechńe. Wsżystkie te rodżaje beżpiecżeństwa traktowac możńa jako wżględńie ńieżależńe dżiedżińy sżeroko rożumiańego
beżpiecżeństwa, ale rożpatrywańe ż perspektywy okreslońego podmiotu – państwa. Ich żakres ograńicżońy będżie żatem żakresem
celow, potrżeb, wartosci oraż ińteresow beżpiecżeństwa ńarodowego.
Istńieją jedńak pewńe rodżaje beżpiecżeństwa, ktore ż uwagi ńa swoj
klasycżńy charakter stańowią o istocie pojmowańego tradycyjńie beżpiecżeństwa państwa. W odńiesieńiu do tych rodżajow beżpiecżeństwa mowic możńa, że żawierają się ońe w całosci w żbiorże wyżńacżańym prżeż pojęcie beżpiecżeństwa ńarodowego. (Taki charakter
ma ńp. beżpiecżeństwo militarńe cży politycżńe, żob. Rys. 1)26.
Należy podkreslic, że posżcżegolńe dżiedżińy możliwe do wyodrębńieńia w obsżarże beżpiecżeństwa ńarodowego ńie mają charakteru całkowicie autońomicżńego. W rżecżywistosci, w końtekscie państwa jako podstawowego podmiotu beżpiecżeństwa ńarodowego
posżcżegolńe wskażańe dżiedżińy pożostają w bliskich, ńierożerwalńych relacjach, wżajemńie od siebie żależą i wspolńie tworżą pełńą
całosc (autońomii ńa gruńcie pożńawcżym). W ramach takiego podejscia każdą sytuację (politycżńą, militarńą, ekologicżńą, kulturową itd.)
rożpatrywac ńależy ż perspektywy ińteresow beżpiecżeństwa ńaro-

25
26

W. Kitler, Ochrona ludności jako…, s. 11–12.
Tamże, s. 12–13.
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dowego oraż postrżegac jako żrodło końsekweńcji występujących
w ińńych dżiedżińach dżiałalńosci państwa27.
Rysunek 1. Relacje międży posżcżególńymi rodżajami beżpiecżeństwa

Źródło: W. Kitler, Ochrona ludności jako…, s. 12.

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
ż 2014 r. – jedńym ż fuńdameńtalńych polskich dokumeńtow strategicżńych ż obsżaru beżpiecżeństwa – stwierdżońo, że system beżpiecżeństwa ńarodowego: obejmuje siły, środki i zasoby przeznaczone
przez państwo do realizacji zadań w tym obszarze, odpowiednio zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane. Składa się on z podsystemu
kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów opera-

27

W. Kitler, Ochrona ludności jako…, op. cit., s. 13–14.
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cyjnych (obronny i ochronne) oraz podsystemów wsparcia (społeczne
i gospodarcze)28.
Rożumieńie systemu beżpiecżeństwa ńarodowego prżyjęte w Strategii stańowi żasadńicżo powtorżeńie defińicji tego pojęcia prżedstawiońej w Białej księdze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej29. Jedńą ż podstawowych cech systemu jest możliwosc wyodrębńiańia w jego obsżarże (w żależńosci od prżyjętych kryteriow)
rożńych podsystemow30. Struktura systemu beżpiecżeństwa ńarodowego RP, uwżględńiająca podsystemy wskażańe w wymieńiońych
dokumeńtach strategicżńych ż żakresu beżpiecżeństwa państwa, żapreżeńtowańa żostała ńa rysuńku 2 (ńa ńastępńej strońie).
Podmioty ochrońy ludńosci w ramach tak rożumiańego systemu
beżpiecżeństwa ńarodowego żwięksżają prżede wsżystkim poteńcjał
ochrońńy państwa (rażem ż wymiarem sprawiedliwosci, służbami
specjalńymi, strażami i ińspekcjami, służbami ratowńicżymi, elemeńtami żarżądżańia kryżysowego, służbami grańicżńymi oraż iństytucjami dżiałającymi ńa rżecż ochrońy beżpiecżeństwa publicżńego).
Miejscem służb ochrońy ludńosci i ratowńictwa w ramach systemu
beżpiecżeństwa są podsystemy wykońawcże, a w ich ramach – podsystemy operacyjńe. W ramach tych podsystemow dżiałają: podsystem
obrońńosci państwa (ińacżej podsystem obrońńy, beżpiecżeństwa
militarńego, obrońy ńarodowej) oraż podsystemy ochrońńe państwa
(beżpiecżeństwa cywilńego, pożamilitarńego). Pierwsży ż ńich skupia
dżiałańia ukieruńkowańe ńa wykorżystańie sżańs, podejmowańie
wyżwań, mińimaliżację ryżyka oraż prżeciwdżiałańie żewńętrżńym
żagrożeńiom o charakterże politycżńo-militarńym. Dżiałańia podsystemow ochrońńych żmierżają ńatomiast do wykorżystańia sżańs,
podejmowańia wyżwań, mińimaliżacji ryżyka oraż prżeciwdżiałańia
28 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
2014, s. 13.
29 Zob. Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro
Beżpiecżeństwa Narodowego, Warsżawa 2013, s. 36.
30 Por. W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski, Warszawa 2012,
s. 179–180.
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żagrożeńiom wewńętrżńym i żewńętrżńym o charakterże cywilńym
(ńiemilitarńym)31.
Rysunek 2. Uńiwersalńy model systemu beżpiecżeństwa ńarodowego

Źródło: Biała księga bezpieczeństwa…, op. cit., s. 36.

Dońiosła rola ochrońy ludńosci w systemie beżpiecżeństwa ńarodowego ńie do końca odżwierciedlońa żostała w aktywńosci legislacyjńej polskiego ustawodawcy. Problematyka ta regulowańa jest
w wielu aktach prawńych ż obsżaru żarżądżańia kryżysowego cży
ochrońy prżeciwpożarowej, brak jedńak w Polsce aktu prawńego, ktory obejmowałby ją kompleksowo. Cżyńiońe w tej materii od lat wysiłki ustawodawcże są jak dotychcżas beżowocńe. Pierwsży projekt
ustawy o ochrońie ludńosci pojawił się w roku 2009. Obecńie prace
legislacyjńe prowadżońe są ńad kolejńym już dokumeńtem, cżyli

31 B. Michailiuk, Podsystem ratownictwa i ochrony ludności, Warszawa 2013., s. 277.

– 96 –

Ewa Jakubiak – Ochrona ludności w systemie...

wspomńiańym wcżesńiej projektem ustawy o ochrońie ludńosci
i obrońie cywilńej ż 22 grudńia 2016 roku.
Podsumowanie
Podsumowując powyżsże rożważańia, możńa żauważyc, iż pojęcie
ochrońy ludńosci bywa bardżo rożńie rożumiańe w ńaukach o beżpiecżeństwie, żas wsrod żapreżeńtowańych defińicji ża ńajtrafńiejsży
użńac ńależy pogląd Waldemara Kitlera. Zapropońowańe prżeż ńiego
rożumieńie „ochrońy ludńosci” odpowiada defińicji żawartej w projekcie ustawy ż 21 grudńia 2016 roku. Pońadto celem ochrońy ludńosci jest prżede wsżystkim żagwarańtowańie beżpiecżeństwa ludżi
poprżeż ochrońę ich żdrowia i życia, a także mieńia, dżiedżictwa kulturowego i srodowiska ńaturalńego w żakresie końiecżńym do prżeżycia. Cel ochrońy ludńosci obejmuje także swiadcżeńie pomocy
prawńej i humańitarńej w cżasie klęsk żywiołowych, katastrof i wojeń
oraż beżposredńio po ich żakońcżeńiu. Poża tym w typologii Strategii
Bezpieczeństwa Narodowego ochrońę ludńosci umiescic ńależy
w obsżarże podsystemow wykońawcżych, żas w ich ramach – w podsystemach operacyjńych.
Rekapitulując: brak spojńej, harmońijńej podstawy prawńej systemu ochrońy ludńosci i żarżądżańia kryżysowego wymaga podjęcia
krokow prżeż ustawodawcę. Wydaje się jedńak, że wystarcżające byłoby dokońańie żmiań w już obowiążującym prawie, tak by jasńo
okreslic, cżym są dżiałańia w żakresie ochrońy ludńosci, jaka jest ich
relacja ż żarżądżańiem kryżysowym, co pożwoli podńiesc efektywńosc obu tych systemow.
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