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SAMOOBRONA POWSZECHNA SPOŁECZEŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISTOTA SAMOOBRONY POWSZECHNEJ

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa jutra wymaga między  
 innymi stosownego podejścia do zagadnień prawa stanowionego oraz własnych 

działań. Tym samym w budowaniu tego społeczeństwa, a także bezpieczeństwa per-
sonalnego, istotne znaczenie ma samoorganizacja społeczności lokalnej w rozwiązy-
waniu problemów lub osiąganiu celów, które uważane są za ważne dla dobra pu-
blicznego. Niejednokrotnie wskazuje się, że umiejętność samoorganizacji społecznej 
i niezależne inicjatywy tej społeczności stanowią filary bezpieczeństwa i ładu publicz-
nego. Są przy tym formą działania, gdy od ich realizacji odstępują podmioty do tego 
działania zobowiązane.

Jest przy tym oczywiste, że samoobrona – w jakiejkolwiek formie by nie występo-
wała – jest naturalną i najstarszą formą organizacji bezpieczeństwa każdego człowieka 
i całego społeczeństwa uzupełnioną w Rzeczypospolitej Polskiej przez rządowe i sa-
morządowe formy organizacji bezpieczeństwa. Jest niekiedy odpowiedzią społeczno-
ści lokalnej na nieudolność władz lokalnych lub ich niechęć do działania w zakresie 
ochrony ludności we wszystkich strefach bezpieczeństwa narodowego.

Samoobrona funkcjonuje od zarania ludzkości, przybierając różne formy i stosow-
ne określenia, jak na przykład samoobrona niezbrojna, samoobrona zbrojna, niemili-
tarna czy militarna. Tym samym zachodził i nadal zachodzi wyraźny związek między 
samoobroną a agresją czy jakimkolwiek zagrożeniem.

Samoobrona – obrona samego siebie, odparcie bezpośredniego zamachu na dobro 
własne, akt, instynkt, odruch samoobrony (Słownik języka polskiego, 1981). Samo-
obrona ludności, element składowy obrony cywilnej obejmujący kompleks przed-
sięwzięć mających na celu przygotowanie i prowadzenie prac związanych z obroną 
ludności w czasie pokoju, w czasie kryzysu i okresie wojny.

W Słowniku współczesnego języka polskiego samoobronę określono jako: obronę 
własnej osoby, odpieranie ataku na siebie, na dobro własne; wystąpienie przeciw-
ko zagrożeniu interesów (Słownik współczesnego języka polskiego, 1996). Podobne 
znaczenie tego wyrażenia odnaleźć możemy w  innych pozycjach wydawniczych 
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polskich i zagranicznych. I tak w języku francuskim odpowiednikiem samoobrony 
jest autodefense, które oznacza działanie we własnej obronie przy użyciu własnych 
środków. Z  kolei odpowiednikiem anglojęzycznym jest selfdefence oznaczające 
działanie lub umiejętność obrony samego siebie, własnych działań, własnych praw 
(Kitler, 2000).

Powyższe słowa wskazują, iż samoobronę postrzega się podobnie, chociaż od-
nosić się ona może do różnych aspektów prawnych i organizacyjnych. Wyróżnia 
ją jednak jedna wspólna cecha, którą jest postrzeganie potrzeby określonego dzia-
łania obronnego danego podmiotu, który sam sobie powinien zapewnić obronę 
(ochronę), nie mogąc liczyć na niczyją pomoc. Jest zatem najogólniej, intuicyjnie 
mówiąc, obroną samego siebie i oddanych pod opiekę w rozumieniu powszech-
ności działania w  sytuacji zagrożenia. Zauważyć należy, iż samoobrona to także 
odpieranie ataku (zamachu) na dobro własne, odpieranie zamachu na własne życie 
i zdrowie, działanie obronne, ochronne i zapobiegawcze przy użyciu środków wła-
snych (podręcznych, będących w posiadaniu podejmującego te działania), reago-
wania na bezpośredni akt zagrażający bezpieczeństwu danej osoby, samoistny opór 
i samoochrona samego siebie (Kitler, 2000). To w czasie wojny – działanie obronne 
ludności, a  także – w  czasie pokoju – przygotowanie się do wojny (Łepkowski 
i inni, 2008).

W dokumentach prawa stanowionego Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak 
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 210, poz. 2036 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 28 września w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. 1993 Nr 91, poz. 
429 (nieobowiązujące)) lub też Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 
1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. 1993 Nr 91, poz. 421), 
w zapisie stosownych artykułów przed terminem samoobrona występuje wyrażenie 
powszechna. To wyrażenie nadaje samoobronie dodatkową cechę. Powszechny, jak 
zauważa W. Kitler (2000), znaczy tyle co generalny, wszystko obejmujący, ogólny 
i uniwersalny, taki, który odnosi się do wszystkich czasów, miejsc i  ludzi – stan-
dard, dający się zawsze się stosować. Tak więc synonimem powszechnego jest wspól-
ny oraz globalny.

Samoobrona powszechna jest więc sumą jednostkowych działań samoobronnych 
(samoochronnych) mających istotne wartości społeczne wyróżniające się wzajemnym 
świadczeniem na rzecz nas samych i  określonych grup oraz środowisk. Realizacja 
określonych form samoorganizacyjnych ma miejsce wówczas, gdy nie ma pełnej 
możliwości realizacji interesów społecznych w  sposób zinstytucjonalizowany, gdy 
występują pewne obszary braku bezpieczeństwa, których nie chcą lub nie mogą zago-
spodarować wyższe formy organizacji społecznej, jakimi są państwo i jego instytucje.

Samoobrona powszechna oznacza tym samym dążenie do indywidualnego, oso-
bistego zabezpieczania się ludzi i ich działanie w sytuacjach niebezpiecznych. Zazna-
czyć przy tym należy, iż jest ona wypełniana według kryteriów opartych na osobi-
stych potrzebach bezpieczeństwa.
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W praktyce samoobrona powszechna była traktowana jako zespół przedsięwzięć 
realizowanych w czasie pokoju i w okresie zagrożenia (wojny) w celu zapewnienia 
ludności warunków bezpiecznego życia i  obrony na wypadek rozpoczęcia działań 
wojennych. Podobnie traktuje to Leksykon wiedzy wojskowej, w którym zaznaczono, 
iż samoobrona ludności obejmuje działania w jej obronie w okresie wojny oraz przy-
gotowanie się do niej podczas pokoju (MON, 1977).

SAMOOBRONA POWSZECHNA W UJĘCIU OBRONY CYWILNEJ

Zaprezentowane wcześniej rozwinięcie zakresu samoobrony wskazuje, iż samo-
obrona powszechna, samoobrona społeczeństwa RP powinna być podstawowym ele-
mentem składowym systemu ochrony ludności. Dlatego też główni zainteresowani, 
a więc ludzie – obok podmiotów państwowych – powinni być szczególnie odpowie-
dzialni za realizację tego przedsięwzięcia. Mając określone prawa, nie powinniśmy 
zapominać o obowiązkach.

Powszechna samoobrona znajduje odniesienie w prawodawstwie polskim. Wska-
zuje się na nią między innymi w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 210, poz. 2036), 
jak i w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie 
powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. 1993 Nr 91, poz. 421).

W obu wyżej wymienionych dokumentach prawa stanowionego problematykę 
powszechnej samoobrony odnosi się do przedsięwzięć (zadań) obrony cywilnej. 
Obrony cywilnej, którą we wskazanej ustawie zdefiniowano przez cel, wskazując, iż 
„ma ona na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicz-
nej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny 
oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usu-
waniu ich skutków” (Dz.U. 1967 Nr 210, poz. 2036 z późn. zm., dział IV, art. 137).

Podkreślić przy tym należy, iż w obu wymienionych dokumentach ustawodawca 
nie określił samoobrony powszechnej przez jej zdefiniowanie, a  jedynie pośrednio 
wskazał, czego może ona dotyczyć.

Zagadnienie powszechnej samoobrony ludności ujmuje rozdział 4 działu IV wskazanej 
ustawy. Czytamy w nim, iż:

1. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia, pod-
legają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
2. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie do 
samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela.
3. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony  przeprowadza się w formie 
zajęć podstawowych lub ćwiczeń praktycznych.
4. Ćwiczenia praktyczne mogą polegać również na udziale w zwalczaniu klęsk żywio-
łowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. (Dz.U. 1967 Nr 210, poz. 
2036 z późn. zm., dział IV, art. 168)
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O zakresie powszechnej samoobrony ludności możemy także wnioskować z zapisu 
art. 173 pkt 1 tej ustawy traktującego o tym, iż:

W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające obywatelstwo polskie 
mogą być zobowiązane do:
1. Przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego 
i indywidualnego.
2. Zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanie-
czyszczeniem lub skażeniem.
3. Utrzymania i  konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu środków 
ochronnych.
4. Utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych.
5. Wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, 
zdrowia i mienia raz udzielania pomocy poszkodowanym. (Dz.U. 1967 Nr 210, poz. 
2036 z późn. zm., dział IV, art. 173)

Formy organizacyjne powszechnej samoobrony mają charakter zinstytucjonalizo-
wany i doraźny. Działania zinstytucjonalizowane wynikają z faktu nakazu prawnego 
zawartego w  wymienionych dokumentach oraz aktywności w  ramach organizacji 
pozarządowych, niedochodowych o  charakterze międzynarodowym i  narodowym 
(krajowym, regionalnym, a przede wszystkim lokalnym). Podkreślić przy tym należy 
odpowiedzialność przypisaną organom organizacji publicznej (wójtom lub burmi-
strzom, prezydentom lub kierownikom [właścicielom] zakładów pracy w stosunku 
do pracowników zakładu) w zakresie nakładania na obywateli obowiązków w przed-
miotowej sprawie.

Stosownie do zapisu par. 10.1 wójt, burmistrz (prezydent miasta), nakładając na 
obywateli obowiązki w zakresie przygotowań do samoobrony, określa sposoby:

1. Postępowania po ogłoszeniu sygnałów alarmowych.
2. Przygotowania do ochrony lokali, budynków mieszkalnych i gospodarskich, żyw-
ności, wody, płodów rolnych i pasz.
3. Utrzymania w należytym stanie technicznym sprzętu i środków ochrony.
4. Przygotowania i wykorzystania domowych pomieszczeń ochronnych.
5. Postępowania w  rejonach porażenia, klęsk żywiołowych i  innych zagrożeń oraz 
udzielania pomocy poszkodowanym. (Dz.U. 1993 Nr 91, poz. 421)

Mając na uwadze realizację wymienionych wyżej przedsięwzięć, wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta):

1. Dokonuje organizacyjnego podziału zadań dla bloków, zespołów budynków i kwar-
tałów, zlecając ich wykonanie właścicielom budynków, administracji lokali, zespołom 
i samorządom mieszkańców.
2. Zapewnia uwzględnienie w planach obrony cywilnej zadań w zakresie powszechnej 
samoobrony.
3. Dokonuje kontroli przygotowań w zakresie samoobrony. (Dz.U. 1993 Nr 91, poz. 
421, art. 10, pkt 2)
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Działania doraźne w ramach powszechnej samoobrony wynikają z odruchów czło-
wieka reagującego instynktownie na określone niebezpieczeństwo, a także z poczucia 
obowiązku podjęcia działań zaradczych w obliczu każdego zagrożenia.

Samoobrona powszechna w  Rzeczypospolitej Polskiej ma więc wymiar powin-
ności, a  jednocześnie przymusu. Realizowana jest w oparciu o prawo stanowione, 
swoim obszarem zainteresowania obejmuje ponad 50% naszej społeczności. Istotę 
przymusu uczestnictwa ludności w powszechnej samoobronie w sposób jednoznacz-
ny ujmuje art. 168 pkt 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 210, poz. 2036 z późn. zm). Mówi się w nim o tym, iż: 
„osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia podle-
gają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony” (Dz.U. 
1967 Nr 210, poz. 2036 z późn. zm., art. 168, pkt. 1).

Należy jednak zaznaczyć, iż nie ma przymusu wobec (Dz.U. 1967 Nr 210, poz. 
2036 z późn. zm., art. 169, pkt. 1):

• kobiet w ciąży oraz w okresie 6-ciu miesięcy po odbyciu porodu;
• osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;
• osób sprawujących opiekę nad: dziećmi od lat 8 do 16; osobami obłożnie 

chorymi; osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy 
w gospodarstwie rolnym; osobami, wobec których orzeczono całkowitą nie-
zdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji; osobami zaliczonymi do 
znacznego stopnia niepełnosprawności – jeżeli te osoby wspólnie z nimi za-
mieszkują i opieki tej nie można powierzyć nikomu innemu;

• osób pobierających naukę lub odbywających studia w szkołach wszystkich typów;
• żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywia-

du, Policji, Straży granicznej, Służby więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.
W przedmiotowej Ustawie… zawarto także zapis traktujący o tym, iż od obowiąz-

ku szkolenia mogą być zwolnieni także żołnierze posiadający karty mobilizacyjne do 
jednostek Sił Zbrojnych, osoby posiadające karty przydziału do jednostek zmilitary-
zowanych, osoby posiadające karty przydziału do służby w obronie cywilnej (Dz.U. 
1967 Nr 210, poz. 2036 z późn. zm., art. 169, pkt. 2).

Powyższe treści są zasadne pod każdym względem. Za powyższym przemawiają 
także: zdroworozsądkowość ustawodawcy, względy humanitarne wobec osób niepeł-
nosprawnych, możliwość pozyskiwania w szkołach i uczelniach treści stanowiących 
istotę samoobrony oraz wypełnianie innych form ochronnych i  obronnych przez 
osoby powołane do ich spełniania.

Pewną wątpliwość budzić może zapis traktujący o odstąpieniu od obowiązku szko-
lenia osób, które ukończyły 60 lat życia. W  tym przypadku odstąpienie od obo-
wiązku prawnego nie powinno jednak przekreślać formy powinności. Powinności 
przygotowania się do racjonalnego działania w obliczu zagrożenia w ramach ochrony 
własnego życia i życia osób oddanych pod opiekę.
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Odstępując od form przymusu, musimy widzieć zakres prawnej i zdroworozsąd-
kowej powinności. Zanik bodźca, jakim jest zagrożenie, jest przyczyną wielu nie-
szczęść. Przyszłość jest nieprzewidywalna i  niepewna. Przygotowanie się do racjo-
nalnego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych to nie swego rodzaju chciejstwo 
idealistyczne, tylko normalność cywilizacyjna. Temu przygotowaniu pomaga posiada-
nie stosownej wiedzy o obowiązkach i prawach w ramach samoobrony, organizacji 
obrony cywilnej w swojej gminie, organizacji władz lokalnych i ich uprawnień oraz 
służbach i podmiotach niosących pomoc. Sprzyja także umiejętność wykonywania 
prostych czynności ochronnych i ratunkowych, posługiwanie się środkami ochron-
nymi i ratunkowymi oraz umiejętność udzielenia poszkodowanym doraźnej pomocy 
przedmedycznej.

Zauważyć należy, że wiedza teoretyczna i praktyczna zawsze była i jest postrzegana 
jak to coś, co odnosiło się do istnienia człowieka, była z nim związana, lecz nie zawsze 
stosowana przez wszystkich do usprawniania działania. Tym samym także współ-
cześnie rola wiedzy w życiu jednostek staje się zjawiskiem powszechnym i perma-
nentnym. Będąc przygotowanym do: samoobrony indywidualnej i zespołowej przed 
środkami zagrożenia, w tym środkami rażenia przeciwnika; niesienia innym pomocy 
w nagłych wypadkach; udziału w zapobieganiu skutkom katastrof i klęsk żywioło-
wych i ich likwidacji zarówno w czasie pokoju, jak i w okresie wojny wypełniamy 
trzy podstawowe funkcje samoobrony powszechnej.

W literaturze przedmiotu traktującej o  powszechnej samoobronie znajdujemy 
także odniesienie do sfer (dziedzin) tej samoobrony. Do dziedzin samoobrony po-
wszechnej zaliczono między innymi: ochronę ludności; bezpieczeństwo socjalne; 
bezpieczeństwo i  porządek publiczny; ochronę dóbr kultury narodowej; ochronę 
(obronę) przed agresją; edukację na rzecz bezpieczeństwa; wsparcie działania sił rzą-
dowych w sferze bezpieczeństwa. Tak szerokie podejście do powyższego problemu nie 
znajduje jednak odzwierciedlenia prawnego w dokumentach prawa wymienionych 
w tym materiale. Podobnie nie obejmują one również samoobrony zbrojnej, bowiem 
samoobrona powszechna postrzegana jest jako forma aktywności władz i społeczeń-
stwa w obszarze obrony cywilnej, a więc samoobrony niezbrojnej. Wymienione wy-
żej sfery samoobrony, niekoniecznie powszechnej, mają swoje odniesienie w innych 
dokumentach prawa stanowionego.

Samoobrona powszechna – będąca przedsięwzięciem (działaniem) obrony cywil-
nej – obejmuje działalność organów administracji i społeczeństwa w czasie pokoju 
i okresie wojny. Jej formy działania mają zinstytucjonalizowany charakter i są, jak już 
wcześniej zauważono, opisane organizacyjnie i prawnie.

Nie znajdujemy opisu doraźnych form samoobrony powszechnej. A przecież 
to doraźne formy powszechnej samoobrony będą oznaką zabezpieczenia się lu-
dzi przed zagrożeniami i społecznej aktywności w społeczeństwie obywatelskim. 
Niektóre formy doraźnej samoobrony (powszechnej) zauważamy codziennie. 
Wśród nich wymienić można między innymi takie jak: samoratowanie się miesz-
kańców; doraźne świadczenia osobiste i rzeczowe; społeczne akcje humanitarne; 
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pomoc w  poszukiwaniu osób zaginionych; samopomoc sąsiedzką; darowizny; 
wychowanie w  rodzinie; społeczne akcje wsparcia działań służb ratowniczych 
i porządkowych.

W obszarze zainteresowania samoobrony powszechnej pozostaje zatem człowiek 
z jego zaletami i wadami. Powszechna samoobrona będzie dawała poczucie bezpie-
czeństwa i sposobność uczestniczenia w zarządzaniu i decydowaniu o sobie i swoim 
życiu, gdy będzie wynikała z  poczucia obywatelskiej odpowiedzialności i  świado-
mości. Będąc wynikiem przymusu i powinności realizowanych przy pełnym zrozu-
mieniu i zaangażowaniu ludności oraz administracji szczebla lokalnego, ma istotne 
znaczenie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych przy ogólnym zniechęceniu do 
różnych form ochronnych i ratowniczych realizowanych na siłę.

Założenia powszechnej samoobrony wydają się być właściwe, wymagają jednak pew-
nej modernizacji. Zwrócić należy uwagę na to, iż w społeczeństwie jutra, w społeczeń-
stwie obywatelskim, państwo nie powinno przerzucać odpowiedzialności za samoobro-
nę wyłącznie na ludność. Stwierdzeniu temu nie przeczy podstawowa teza samoobrony 
sprowadzająca się do tego, iż każdy obywatel powinien być odpowiedzialny za należyte 
przygotowanie się do funkcjonowania i samoobrony w sytuacji zagrożenia.

Reasumując, podkreślić należy, że powszechna samoobrona ludności powinna być 
postrzegana w  jednakowym zakresie w  ramach funkcji ochronnej i  funkcji ratow-
niczej. W  pierwszym przypadku odnosić się powinna do przygotowania ludności 
i administracji do ratownictwa w tej formie ochrony i obrony, w drugim – do prak-
tycznej działalności w przypadku wystąpienia zagrożenia. Powinna zatem być reali-
zowana także w społeczeństwie jutra.

INNE SFERY I FORMY ORGANIZACYJNE NIEZBROJNEJ 
SAMOOBRONY POWSZECHNEJ

Zaprezentowane treści odnoszą się do samoobrony powszechnej postrzeganej 
przez pryzmat ochrony ludności w kontekście obrony cywilnej. Podkreślić jednak 
należy, że w dostępnej literaturze wskazuje się także na to, iż samoobrona powszech-
na występuje w sferach związanych z: ochroną ludności (osób, dóbr i środowiska); 
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym; bezpieczeństwem socjalnym; ochroną 
dóbr kultury narodowej; obroną (ochroną przed agresją); edukacją na rzecz (dla) 
bezpieczeństwa; wsparciem struktur i podmiotów rządowych w wykonywaniu ich 
ustawowych zadań w zakresie bezpieczeństwa (Marczak, 2000).

W literaturze przedmiotu standardem jest wskazywanie na zinstytucjonalizowa-
ne i doraźne formy samoobrony powszechnej realizowane przez stosowne podmioty 
w poszczególnych sferach. I tak:

a. w ramach sfery ochrony ludności do form zinstytucjonalizowanych samoobro-
ny powszechnej zaliczono m.in. działalność organizacji pozarządowych, dzia-
łalność kościoła i związków wyznaniowych, wspieranie służb profesjonalnych, 
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wolontariat. Natomiast do doraźnych form – samoratowanie się mieszkańców, 
doraźne świadczenia osobiste i rzeczowe podczas akcji ratunkowych;

b. w ramach bezpieczeństwa i porządku publicznego do zinstytucjonalizowa-
nych form powszechnej samoobrony zaliczono m.in. działanie według pro-
gramów celowych, samoobronę i samoochronę przed przestępczością, wspie-
ranie działań policji, straży, inspekcji. Z kolei do form doraźnej samoobrony 
powszechnej – społeczne akcje wsparcia działań policji w ramach pomocy 
w poszukiwaniu osób zaginionych, ściganiu przestępców czy doraźne świad-
czenia osobiste i rzeczowe;

c. w ramach bezpieczeństwa socjalnego wśród form zinstytucjonalizowanych sa-
moobrony powszechnej wskazuje się na działalność organizacji pomocowych 
(w sferze opieki nad osobami bezdomnymi, chorymi i poszkodowanymi), wo-
lontariat, zbiórki środków finansowych i rzeczy dla bezdomnych i potrzebu-
jących. Z kolei do form doraźnej samoobrony powszechnej zaliczono m.in. 
samopomoc sąsiedzką i darowizny;

d. w sferze ochrony dóbr kultury w ramach zinstytucjonalizowanych form sa-
moobrony powszechnej wymienia się m.in. działalność organizacji pozarzą-
dowych, fundacje celowe, opiekę nad zabytkami, zbiórkę środków (kwesty), 
zabiegi konserwatorskie, ratowanie dóbr w  czasie zagrożeń, kultywowanie 
folkloru i tradycji. Doraźne formy tej samoobrony to m.in. ukrywanie dóbr 
narodowych, gaszenie pożarów, usypywanie wałów przeciwpowodziowych, 
darowizny celowe, spontaniczne działania ludzi w sytuacji nagłego zagrożenia;

e. w ramach obrony (ochrony) przed agresją zinstytucjonalizowane formy sa-
moobrony powszechnej to opór zbrojny i opór niezbrojny. Natomiast wśród 
doraźnych form samoobrony powszechnej wymienia się samoobronę przed 
zamachami na życie, zdrowie i  mienie, sabotowanie poczynań okupanta, 
ukrywanie zbiegów i uchodźców;

f. w ramach edukacji na rzecz społeczeństwa zinstytucjonalizowane formy 
samoobrony powszechnej obejmują m.in. działalność organizacji pozarzą-
dowych, działalność kościołów i  związków wyznaniowych, działalność lo-
kalnych mediów. Z kolei wśród doraźnych form samoobrony powszechnej 
wskazuje się na wychowanie w rodzinie i nabywanie wiedzy i umiejętności 
poprzez praktyczne doświadczenie.

g. w ramach wsparcia sił zbrojnych (struktur i podmiotów rządowych) wymie-
nia się działalność organizacji proobronnych i paramilitarnych, wsparcie ma-
terialne i moralne (akceptacja społeczna, pomoc medyczna, pomoc religijna) 
jako formy zinstytucjonalizowanej samoobrony. Z kolei do doraźnych form 
samoobrony powszechnej w  ramach tej sfery zaliczono pomoc medyczną 
dla żołnierzy, dostarczanie żywności i wody, użyczanie pomieszczeń, kwater 
i sprzętu ratunkowego (poza świadczeniami osobowymi i rzeczowymi).
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Powyższe treści nie zamykają zagadnienia. Są jedynie namiastką problematyki sa-
moobrony powszechnej realizowanej w tym obszarze. Ich rozwinięcie dokonuje się 
w  prowadzonych badaniach i  publikacjach z  tego obszaru. Szersze potraktowanie 
w tym miejscu byłoby nieuzasadnione.

SAMOOBRONA ZBROJNA

Samoobrona zbrojna to specyficzny rodzaj samoobrony. Specyficzny, bo jej celem 
jest orężna ochrona i obrona życia, zdrowia i mienia własnego oraz udzielanie pomo-
cy innym przez wspieranie działań państwa. Od innych form samoobrony powszech-
nej różni ją paramilitarny charakter działań.

W literaturze przedmiotu proponuje się, aby przez samoobronę zbrojną „rozu-
mieć ten rodzaj lub charakter samoobrony, która oparta jest na wykorzystaniu broni 
drogą bezpośredniego lub pośredniego (odstraszanie) użycia przeciwko faktycznym 
(realnym) lub potencjalnym napastnikom” (Marczak, 2000, s. 70). Fundamentalne 
znaczenie w przypadku samoobrony zbrojnej ma założenie i istota obrony koniecz-
nej, zgodnie z którymi każdy napadnięty ma prawo się bronić z użyciem środków 
adekwatnych do rodzaju i skali zagrożenia.

Jak zauważa Hieronim Szafran, doświadczenia historyczne i dotychczasowy stan 
badań wskazują „że samoobronę zbrojną organizuje się dla ochrony przed (...) zagro-
żeniami ze strony uzbrojonych napastników i oddziałów (grup)” (Marczak, 2000, 
s. 71). W szczególności przed:

– bezpośrednim atakiem (zamachem) na zdrowie i życie współobywateli;
– niszczeniem lub rabunkiem mienia i zasobów;
– dewastacją urządzeń;
– zakłóceniem funkcjonowania instytucji i urządzeń użytku publicznego (komunalnych);
– naruszeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego;
– agresją zbrojną i okupacją (w tym pacyfikacją i czystkami etnicznymi). (Marczak, 
2000, s. 71)

Za przeciwnika, przed którym organizuje się samoobronę zbrojną, uważa się: 
kryminalistów, sabotażystów, dywersantów i  terrorystów; bojówki nacjonalistyczne 
i bojówki subkultur młodzieżowych; uzbrojone grupy przestępcze uprawiające roz-
bój i bandytyzm; gangi młodzieżowe; regularne siły wojskowe agresora; policyjne, 
paramilitarne i pomocnicze siły okupacyjne; bandy rabunkowe rekrutujące się z de-
zerterów i rozbitych wojsk.

Tworzenie samoobrony zbrojnej jest pochodną przyjętej w państwie polityki na-
rodowej. Dużą rolę w jej konstruowaniu odgrywają m.in. uwarunkowania prawne, 
militarne, ekonomiczne i organizacyjne. Współczesny polski system prawny nie daje 
jednoznacznych podstaw dla organizowania samoobrony zbrojnej w czasie pokoju. 
Zastrzeżenia wobec samoobrony zbrojnej wiążą się z koniecznością zagwarantowania 
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bezpiecznego przechowywania i użytkowania broni, ustanowienia przepisów prawa 
i reguł organizacyjnych (dotyczących m.in. dyscypliny, umundurowania, oznakowa-
nia zewnętrznego) oraz znajomości i przestrzegania norm prawa wojennego, a także 
sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem przez właściwe organy państwa.

Istotę tego zjawiska społecznego w  okresie II wojny światowej oddaje dziewięć 
zasad samoobrony ujętych przez konspiracyjne pismo Samoobrona Powszechna. 
Brzmiały one następująco (Marczak, 2000, s. 21):

1. Samoobrona to powszechna akcja ochrony narodu przed zniszczeniem w  lu-
dziach, kulturze i mieniu naturalnym.

2. Samoobrona to zorganizowany opór społeczny wobec okupanta, posłuch dla 
władz polskich, wykonywanie zasad zbiorowej walki.

3. Samoobrona to pomoc walczącym, ściganym, więzionym.
4. Samoobrona to walka społeczna, gospodarcza i kulturalna z każdym wrogiem, 

obrona przed branką, wywożeniem, wynarodowieniem, haraczem rolnym, zbiór-
ką surowca, wyzyskaniem sił polskich, rabunkową gospodarką, akcją osiedleńczą 
i propagandą polityczną, ratunek dla poszkodowanych.

5. Samoobrona to samopomoc i opieka nad polskimi ofiarami wojny, solidarność, 
dobrowolne stosowanie sprawiedliwości społecznej.

6. Samoobrona to dobrowolny podatek pieniężny dla organizacji niepodległościo-
wych.

7. Samoobrona to piętnowanie odszczepieńców i zdrajców, społeczna kontrola bez-
pieczeństwa i moralności narodowej.

8. Samoobrona to sztuka organizowania się i wspólnej, zbiorowej postawy wobec 
każdego niebezpieczeństwa i w każdej gromadzie ludzkiej.

9. Samoobrona to straż powszechna godności i siły narodowej. 
Zapoznając się z  przytoczonymi wyżej zasadami samoobrony zauważamy ich 

szczególne odniesienie do okresu II wojny światowej. Niemniej jednak w sposób po-
średni mają odniesienie do współczesnej powszechnej samoobrony.

WNIOSKI

W literaturze przedmiotu samoorganizację społeczności lokalnych w zakresie bez-
pieczeństwa narodowego określa się pojęciem samoobrony powszechnej. Ma ona 
podstawowe znaczenie dla osiągania i utrzymania trwałego bezpieczeństwa narodo-
wego. Warunkuje przy tym w znacznym stopniu efektywne działania administracji 
rządowej i samorządowej.

Samoobrona powszechna jako samoorganizacja społeczności lokalnej odgrywa 
istotną rolę w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów uważanych w danym śro-
dowisku za ważne dla dobra i ładu publicznego. Jest ona naturalną i najstarszą formą 
organizacji bezpieczeństwa grup społecznych, wspierającą rządowe formy organizacji 
bezpieczeństwa narodowego.

Wszystkie sfery i formy samoobrony powszechnej mają swoje odniesienie w pra-
wie stanowionym w państwie. Niektóre również w międzynarodowym prawie hu-
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manitarnym. Każda sfera i forma samoobrony wymaga stosownych działań organi-
zacyjnych i szkoleniowych.
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SAMOOBRONA POWSZECHNA SPOŁECZEŃSTWA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Słowa kluczowe: samoobrona, obrona cywilna, bezpieczeństwo, szkolenie, formy i rodzaje 
samoobrony

Streszczenie: Samoobrona powszechna to szczególny rodzaj samoochrony ludności w sytu-
acjach zagrożenia. W zdecydowanym zakresie przedsięwzięcie to ukierunkowane jest na okres 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Nie przekreśla się jednak zastoso-
wania form samoobrony powszechnej w przypadku zagrożeń czasu pokoju. Zważywszy na 
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stwierdzenie wskazujące, iż zagrożenia, jakie niosą dla współczesnych społeczeństw katastrofy 
i awarie techniczne, klęski żywiołowe i skażenie środowiska, są równe skutkom wojny. Współ-
cześnie bezpieczeństwo narodowe, obrona narodowa obejmują w  coraz większym stopniu 
– oprócz siły militarnej – zdolność ochrony i ratownictwa ludności, substancji materialnej 
i środowiska przed zagrożeniami niemilitarnymi. Samoobrona powszechna może być odpo-
wiedzią społeczeństwa na występujące obszary braku bezpieczeństwa, których nie chcą lub nie 
mogą zagospodarować podmioty państwowe.

GENERAL CIVIL SELF-DEFENSE IN THE REPUBLIC OF POLAND

Keywords: self-defense, civil defense, security, training, forms and types of self-defense

Abstract: General self-defense is a  special type of self-protection of the population in the 
emergency situations. It is a reaction at the time of external threat to national security and the 
war. However, this does not rule out the use of general forms of self-defense in the event of 
threat in peacetime. The past assumptions in this area should be extended. Especially that the 
threats to modern society: disasters and technical failures, natural disasters and environmen-
tal pollution – are equal to the effects of war. Today, national security and national defense 
increasingly include – besides the military strength – the ability to protect and rescue people, 
material assets and the natural environment from non-military threats. General self-defense 
may be a response to the emerging public insecurity, which is not (or cannot be) provided for 
by the state authorities.


