
Unikalny charakter systemu ochrony ludności cywilnej…

AUTOR:
mgr Jerzy Trocha
j.trocha@akademia.mil.pl
Wydział Zarządzania i Dowodzenia, ASzWoj

UNIKALNY CHARAKTER SYSTEMU OCHRONY LUD-
NOŚCI CYWILNEJ W KONFEDERACJI SZWAJCAR-

SKIEJ

Istnieje różnica między pełną
i bogatą rzeczywistością organizacji,

 a wiedzą, jaką jesteśmy w stanie 
uzyskać na jej temat.

Gareth Morgan

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ochrona ludności, 
system bezpieczeństwa cywilnego, system milicyjny, Szwajcaria

Wprowadzenie

Wiek XX był przełomowym okresem w dziejach ludzkości,  w którym
szybki rozwój cywilizacyjny doprowadził do niezwykle cennych odkryć we
wszystkich  dziedzinach  naukowych.  Nieodzownym  elementem  postępu
technologicznego stały się również nowe zagrożenia dla ludności. Ubiegłe
stulecie w wyniku nie właściwego postępowania z nowoczesnymi odkrycia-
mi naukowców zapamiętane zostało na kartach historii jako czas wojen na
niespotykaną wcześniej skalę.

Rewolucyjne  wręcz  zmiany  oręża  prowadzonych  działań  zbrojnych
w połączeniu z rozwojem totalitarnych ideologii w części państw stały się
główną  przyczyną  powstania  dwóch  globalnych  konfliktów  zbrojnych,
w których zginęło wiele milionów ludzi. Szczególnie istotne jest, iż śmierć
w wojnach w przeważającej większości zaczęła ponosić ludność cywilna.
Było to wynikiem dostrzeżenia przez strony konfliktów korelacji między dłu-
gością trwania wojny a nastrojami społecznymi obywateli, dlatego też pod-
czas I wojny światowej część działań militarnych ukierunkowana została na
ludność i obiekty cywilne. Desperacja oraz niechęć do kontynuacji wojny
przez społeczeństwo mogły przyczynić  się do wymuszenia  zakończenia
prowadzenia działań zbrojnych na władzach państwa.  W odpowiedzi  na
zagrożenie dla osób cywilnych jeszcze w czasie trwania pierwszego glo-
balnego konfliktu zbrojnego Niemcy, Wielka Brytania i Francja zaczęły two-
rzyć systemy ukierunkowane na ochronę ludności cywilnej. Z kolei II wojna
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światowa dobitnie pokazała jak duże zagrożenia dla bezbronnego społe-
czeństwa niosą następstwa działań zbrojnych. Bilans konfliktu wykazał, iż
z 72 milionów ofiar  aż 47 milionów stanowiła  ludność cywilna.  Ponadto
użycie broni atomowej przez Stany Zjednoczone Ameryki przeciw Japonii
stało się przełomowym wydarzeniem. Sukcesywny rozwój tej technologii w
późniejszym okresie w innych państwach świata oraz jej użycie podczas
zimnej wojny mogłoby skutkować zagładą miliardów ludzi na ziemi, dopro-
wadzając do niekorzystnych zmian środowiska na świecie. Konsekwencje
nieodpowiedzialnego użycia współczesnych technologii dosadnie obrazują
słowa  świętego  Jana  Pawła  II:  nigdy  wcześniej  nie  dysponowano  taką
mocą, która jest w stanie zmienić świat w kwitnący ogród albo obrócić go
wniwecz. Pomimo licznych konwencji czy traktatów międzynarodowych ra-
tyfikowanych przez państwa świata, mających na celu ograniczenie zjawi-
ska wojny i liczby ofiar wśród ludności cywilnej, nie ma żadnej gwarancji
przestrzegania reguł czy zasad w nich zawartych.

Skuteczną metodę ochrony państwa  i  jego obywateli  przed następ-
stwami konfliktów zbrojnych obrała Konfederacja Szwajcarska ogłaszając
neutralność już w 1815 r.  przypieczętowaną podczas kongresu wiedeń-
skiego oraz potwierdzoną w czasie paryskiej konferencji kończącej I wojnę
światową. Dzięki powyższym działaniom Szwajcarzy nie byli zaangażowa-
ni w żaden konflikt militarny na przestrzeni ostatnich 200 lat, unikając nie-
korzystnych konsekwencji dla kraju. Obecnie ryzyko wystąpienia światowe-
go konfliktu zbrojnego jest znikome, dlatego też główne zagrożenie dla lud-
ności cywilnej stanowią niebezpieczeństwa naturalne oraz będące następ-
stwem działalności człowieka. Szwajcaria to przykład państwa, w którym
system bezpieczeństwa cywilnego przygotowany jest  na działalność  za-
równo podczas zagrożeń występujących w warunkach pokoju, jak i wojny.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwiązań z zakresu ochro-
ny ludności cywilnej państwa neutralnego, którego unikatowość na arenie
międzynarodowej  charakteryzuje  się  powszechnym  obowiązkiem  męż-
czyzn do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa. 

Charakterystyka Konfederacji Szwajcarskiej

Szwajcaria jest państwem położonym w południowo-zachodniej części
Europy. Północny region kraju leży na Wyżynie Szwajcarskiej, zaś połu-
dniowe, południowo-zachodnie i wschodnie tereny państwa obejmują Alpy.
Wielkość terytorium kraju oszacowana jest na 41.277 km kw., co przy ogól-
nej  liczbie  mieszkańców  wynoszącej  ponad  8  milionów  osób1 stawia
Szwajcarię w gronie państw o najwyższej gęstości zaludnienia w Europie

1 https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/sz.html,
[dostęp: 15.12.2016].
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równej 198 osób na km kw. Istotną cechę tego kraju stanowi występowanie
aż 4 języków urzędowych: niemieckiego, francuskiego, włoskiego, a także
retoromańskiego. Społeczeństwo szwajcarskie nie stanowi monolitu religij-
nego czy językowego. Naród scalają wspólnie wyznawane ideały oraz hi-
storia.

Konfederacja Szwajcarska jest państwem posiadającym najstarszy ro-
dowód demokratyczny charakteryzujący się rozwiniętym systemem refe-
rendalnym. Pełnia władzy w państwie została skupiona w demokratycznie
wybieranym  Parlamencie  (Zgromadzeniu  Federalnym)  składającym  się
z dwóch izb: Rady Narodu i Rady Kantonów. W kraju występuje parlamen-
tarno-komitetowa  forma sprawowanych  rządów bez podziału  na władzę
ustawodawczą,  wykonawczą i sądowniczą. Powołania wszystkich innych
instytucji państwowych dokonuje Zgromadzenie Federalne, określając ich
obowiązki oraz sprawując kontrolę. Kolegialną głową państwa jest Rada
Federalna (Szwajcarska Rada Związkowa) na czele z prezydentem2. Pełni
funkcję rządu powoływanego na 4 letnią kadencję przez Parlament. Obo-
wiązek Rady stanowi planowanie i koordynowanie działalności państwa3.
Organ  liczy  7  członków  niebędących  jednocześnie  parlamentarzystami.
Kierują oni ministerstwami:

 obrony narodowej, 
 spraw zagranicznych,
 spraw wewnętrznych,
 sprawiedliwości,
 komunikacji,
 finansów,
 gospodarki krajowej. 
Radzie przewodniczy prezydent wybierany na okres jednego roku spo-

śród ministrów. Prezydenckie obowiązki ograniczają się niemal wyłącznie
do funkcji reprezentacyjnych. 

Szwajcaria jest państwem federacyjnym złożonym z 26 krajów związ-
kowych  (kantonów)  mających  dużą  autonomię.  Posiadają  one  odrębną
konstytucję, własny parlament, rząd, prokuraturę, sądy oraz policję4. Parla-
menty kantonów liczą od 58 do 200 członków wybieranych w lokalnych
wyborach, natomiast władza wykonawcza należy do rządu kantonu składa-
jącego się w zależności od kraju związkowego z 5-7 ministrów. Elementar-
ną  jednostkę  administracyjną  dzielącą  kantony stanowią  gminy,  których
w całym kraju jest 2890. Autonomię gmin określają władze kantonów, dla-

2 M. Podolak, System polityczny Szwajcarii, [w:] M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszew-
ska (red.), Współczesne systemy polityczne, PWN, Warszawa 2013, s. 176.

3 Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r., art. 174
i 180, ust. 1.,  (tłumaczenie:  Zdzisław Czeszejko-Sochacki),  http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt
/konst/szwajcaria.html [dostęp: 12.01.2017].

4 M. Podolak, System…, s. 170.
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tego też w zależności  od kraju związkowego część gmin jest w różnym
stopniu scentralizowana lub posiada pełnię władzy. 

Gospodarka  narodowa  Szwajcarii  cechuje  się  wysokim  wskaźnikiem
wolności gospodarczej5. Rola aparatu władzy jest znikoma natomiast prze-
pisy w kwestii ekonomii są bardzo liberalne, dlatego też kraj pomimo braku
surowców naturalnych należy do grona najbogatszych państw współcze-
snego świata. Bank światowy klasyfikuje szwajcarską gospodarkę na 19
miejscu na świecie, a 8 w Europie6. Charakterystycznym elementem kraju
jest wieczysta neutralność, która ugruntowała pozycję Szwajcarii jako miej-
sca bezpiecznego nie tylko dla finansów. Ponadto bezwzględne przestrze-
ganie nietykalności zasady tajemnicy bankowej doprowadziło do intensyw-
nego napływu międzynarodowego kapitału oraz uzyskania nieoficjalnego
statusu finansowego centrum świata.

Uwarunkowania zagrożeń kryzysowych i wojennych

Górzysto-wyżynne położenie bez dostępu do morza wyróżnia geografię
Szwajcarii.  Państwo  charakteryzuje  się  dwiema  strefami  klimatycznymi,
które dzieli pasmo Alp na południu, wyznaczając podział na klimat konty-
nentalny i umiarkowany, morski. Z uwagi na liczne cieki wodne wykorzysty-
wane są one do wytwarzania energii elektrycznej. Pokrywa się w ten spo-
sób ponad 60% krajowego zapotrzebowania na prąd. Kraj stanowi także
cel  wielu  podróży  turystycznych  szczególnie  w  okresie  zimowym.  Pod
względem zagrożeń naturalnych Szwajcaria jest dość bezpiecznym pań-
stwem. Głównymi niebezpieczeństwami dla ludności cywilnej są: 

 powodzie,
 osuwiska,
 gwałtowne burze,
 pożary lasów,
 lawiny śnieżne.

Gęsta  sieć  rzeczna  wynosząca  32  tys.  km.  oraz  duża  liczba  jezior,
a także klimat morski obejmujący część kraju wzmagają ryzyko wystąpie-
nia  powodzi  i  podtopień.  Niebezpieczeństwo  jest  charakterystyczne  dla
kantonów: Zurych, Berno, Valais, Tcino czy Lucena. Najczęściej przyczynę
powodzi stanowią ulewne deszcze towarzyszące gwałtownym burzom bę-
dące cechą klimatu morskiego.

Zarówno powodzie, jak i długie, intensywne deszcze generują kolejne
niebezpieczeństwo związane z osuwiskami ziemi. Wyżynno-górzyste poło-
żenie kraju sprzyja możliwościom zasypania dróg,  a także szlaków gór-

5 http://www.heritage.org/index/ranking [dostęp:13.01.2017].
6 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?

end=2015&start=1960&view=chart&year_high_desc=true [dostęp: 13.01.2017].
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skich. Geografia kraju związana z górskimi pasmami Alp, malownicze wi-
doki,  stoki  oraz  wyciągi  narciarskie  każdego  roku  w  sezonie  zimowym
przyciągają turystów z różnych rejonów świata.  Występowanie wysokich
gór sprawia, że naturalne zagrożenie dla kraju stanowią lawiny śnieżne bę-
dące najczęściej występującym niebezpieczeństwem.

Zagrożeniem często pomijanym w analizie bezpieczeństwa państwa są
pożary  lasów.  W  Szwajcarii  31%  powierzchni  obejmują  lasy,  zatem
uwzględnienie niebezpieczeństwa wydaje się zasadne. Ryzyko wystąpie-
nia pożaru w naturalnych środowiskach roślinnych jest tym większe, że wy-
nikać może również z występujących gwałtownych burz w górskich rejo-
nach kraju. W szczególności narażone są obszary: Vaud, Neuchâtel, Sankt
Moritz, Ticino oraz Argowia.

Następnym rodzajem zagrożeń są niebezpieczeństwa będące rezulta-
tem niekorzystnej działalności człowieka. W ostatnich latach doszło do jed-
nego poważnego zdarzenia tego rodzaju na terenie Szwajcarii. W wyniku
wypadku drogowego w tunelu świętego Gotarda w 2001 r. śmierć poniosło
11 osób. Miejsce i okoliczności zdarzenia utrudniły dotarcie służbom ratow-
niczym do poszkodowanych, a także ugaszenie pożaru powstałego po wy-
buchu samochodów. Tunel drogowy o długości ponad 16 km ogarnięty zo-
stał pożarem i dymem. Tragedia uświadomiła właściwym podmiotom jakie
trudności w realizacji akcji ratowniczej wynikają z zagrożeń powstałych w
drogowych lub kolejowych tunelach w obszarze górskim. Szwajcaria posia-
da liczne podziemne przejazdy, z których największy kolejowy tunel bazo-
wy świętego Gotarda sięga 57 km długości.  Prowadzenie  akcji  ratowni-
czych w tym obszarze stanowi poważne wyzwanie dla służb.

Innym istotnym rodzajem zagrożeń mogącym osiągnąć masową skalę
są dysfunkcje elektrowni jądrowych, których na terenie Szwajcarii znajduje
się 4. Skala, jaką może osiągnąć katastrofa będąca następstwem błędu
ludzkiego w pracy elektrowni jądrowej, doprowadzić może do skażeń śro-
dowiska i śmierci tysięcy ludzi. Zdarzenie w Czarnobylu w 1986 r. związa-
ne z eksplozją reaktora jądrowego dowiodło, że nie jest konieczne bojowe
użycie broni atomowej, aby mieć styczność z silnym skażeniem promienio-
twórczym niosącym śmierć w chwili awarii oraz wiele lat później. Poważne
niebezpieczeństwo mogą stanowić także ataki terrorystyczne skierowane
na  elektrownie  jądrowe.  Według  danych  Szwajcarskiego  Urzędu  Staty-
stycznego kraj zamieszkuje ponad 2 mln obcokrajowców . W wyniku kryzy-
su migracyjnego Szwajcaria przyjęła tysiące uchodźców muzułmańskich,
co budzi niepokój ze względu na możliwość obecności wśród uciekających
członków organizacji  terrorystycznych.  Z uwagi  na powyższe niebezpie-
czeństwo należy uznać za realne. Wykaz zagrożeń kryzysowych mających
miejsce w Szwajcarii w latach 2000-2015 przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Wykaz istotnych zagrożeń kryzysowych w Szwajcarii 

w latach 2000-2015 

L
p.

Rok
Rodzaj za-

grożenia kry-
zysowego

Kategoria
zagrożenia

Szkody
Liczba ofiar

śmiertel-
nych

Liczba
rannych

Liczba osób
dotkniętych
zagrożeniem

1 2000
Obsunięcie
się ziemi w

Gondo

Klęska ży-
wiołowa

16 – 1500

2 2001
Wypadek dro-
gowy w tunelu
św. Gotarda

Wypadek
transportowy

11 – –

3 2002

Obsunięcia
się ziemi w
Genewie,

Grisons, Tes-
sin i Uri

Klęska ży-
wiołowa

1 – 231

4 2005 Powódź
Klęska ży-
wiołowa

6 – 2500

5 2007 Powódź
Klęska ży-
wiołowa

1 – 101

6 2014

Wykolejenie
pociągu przez

obsunięcie
ziemi

Wypadek
transporto-

wy/
klęska ży-
wiołowa

– 11 200

7 2015 Powódź
Klęska ży-
wiołowa

2 – –

Źródło: opracowano na podstawie H. Hegemann, R. Bossong, Anvil. Analysis of Civil Se-
curity Systems in Europe – Switrezland Final Report, Institute for Peace Research and 
Security Policy at the University of Hamburg (IFSH), Hamburg 2013, s. 4; 
https://www.meteoprog .pl/pl/news/50855/ [dostęp: 20.01.2017]; http://wiado-
mosci.onet.pl/swiat/wypadek-pociagu-w-szwajcarii-osunela-sie-pod-nim-ziemia/f884p 
[dostęp: 20.01.2017].

Uwarunkowania zagrożeń wojennych Szwajcarii  nierozerwalnie zwią-
zane są ze neutralnością państwa w konfliktach na arenie międzynarodo-
wej. Wydatne korzyści, jakie osiągnął kraj, nie uczestnicząc w wojnach na
świecie, wpłynął na charakter prowadzonej polityki zagranicznej przez wła-
dze.  Liczba organizacji  międzynarodowych,  do jakich Szwajcaria  należy
jest niewielka, co wynika z niechęci obywatelskiej okazywanej do idei pod-
czas referendum. W zaistniałych okolicznościach Szwajcaria nie należy do
Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz Unii Europejskiej. Włączenie
państwa w struktury paktu militarnego stanowiłoby negację statusu wieczy-
stej  neutralności  skrupulatnie  przestrzeganej  przez  kraj  na  przestrzeni
ostatnich 200 lat. Prób włączenia państwa w szeregi Unii Europejskiej na-
tomiast było kilka jednak dotychczas prowadzone rozmowy akcesyjne suk-
cesywnie blokowane były w drodze referendum przez naród.
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Kolejnym poddanym analizie elementem bezpieczeństwa są uwarun-
kowania wojenne. Szwajcaria jest państwem neutralnym od 1815 r. Status
ten został uznany już przez Kongres Wiedeński, a następnie potwierdzony
podczas konferencji paryskiej wieńczącej I wojnę światową. Z tej przyczy-
ny kraj nie jest członkiem NATO. Uczestnictwo w sojuszu militarnym stano-
wiłoby  zaprzeczenie  neutralności.  Również  wszelkie  próby  rozpoczęcia
rozmów akcesyjnych w sprawie dołączenia do struktur Unii  Europejskiej
zostały odrzucone w referendach. Długo trwały również działania ukierun-
kowane na przyłączenie  Szwajcarii  do  Organizacji  Narodów Zjednoczo-
nych,  co ostatecznie  zakończyło  się  sukcesem po aprobacie  wyrażonej
przez społeczeństwo w głosowaniu. Kraj stał się członkiem ONZ 13 wrze-
śnia 2002 r. 

Neutralność w obliczu międzynarodowych konfliktów stała się charakte-
rystyczną cechą Szwajcarii.  Podczas 200-letniej historii neutralności tego
państwa na obszarze Europy dochodziło do licznych konfliktów zbrojnych,
jednak kraj ten nie włączył się do żadnej toczącej się ówcześnie wojny. Po-
mimo nie przynależności państwa do NATO czy Unii Europejskiej zagroże-
nie wojną należy uznać za znikome. Geopolitycznie kraj położony jest w
bezpiecznym obszarze Europy, niegenerującym obecnie zagrożeń ze stro-
ny państw sąsiadujących. Długoletnia stabilność i bezpieczeństwo Szwaj-
carii  zachęciła  wiele  organizacji  międzynarodowych,  banków  oraz  firm
ubezpieczeniowych do zakładania głównych siedzib swoich instytucji na jej
terenie. Przez państwo przepływa około 38% światowych walorów inwe-
stycyjnych, dlatego też konflikt zbrojny na terenie Szwajcarii mógłby dopro-
wadzić do poważnego kryzysu ekonomicznego na świecie. Z uwagi na po-
wyższe potencjalna wojna byłaby nieopłacalna.

Struktura i zadania systemu bezpieczeństwa cywilnego

Sposób organizacji ochrony ludności w Szwajcarii należy określić mia-
nem idei zintegrowanego systemu (niem. –  Verbundsystem) bezpieczeń-
stwa cywilnego, będącego odpowiedzią na szeroką liczbę zagrożeń, obej-
mującego podmioty wykonawcze zdolne do samodzielnego zwalczania sy-
tuacji kryzysowych oraz organy koordynujące. Podstawę prawną stanowią
przepisy  Konstytucji  Konfederacji  Szwajcarskiej7,  Federalna  ustawa
o ochronie cywilnej i obronie cywilnej z dnia 4 października 2002 r. (niem.
– Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 4.
Oktober 2002) oraz Rozporządzenie w sprawie obrony cywilnej z 5 grudnia
2003 r. (niem. – Verordnung über den Zivilschutz vom 5. Dezember 2003).
Z racji  federacyjnego modelu państwowości każdy z 26 autonomicznych

7 Konstytucja Federalna..., art. 57-61.
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krajów związkowych posiada także wewnętrzne, oddzielne regulacje zwią-
zane z ochroną cywilną. 

Odpowiedzialność za wykonanie zadań związanych z ochroną ludności
cywilnej należy do elementarnych obowiązków najniższego poziomu admi-
nistracji. Z uwagi na powyższe przygotowanie i reagowanie w czasie zaist-
nienia sytuacji kryzysowej stanowi zespół czynności realizowanych przez
kantony i gminy. Szwajcarski model bezpieczeństwa cywilnego dzieli  się
na obronę cywilną (czas wojny) oraz ochronę cywilną (czas pokoju). Sys-
tem bazuje na 5 organizacjach partnerskich:

 Policji (niem. – Polizei);
 Straży Pożarnej (niem. – Feuerwehr);
 pogotowiu ratunkowym (niem. – Gesundheitswesen);
 agencjach technicznych (niem. – Technische Betriebe);
 obronie cywilnej (niem. – Zivilschutz)8.
Obecnie  po  przeprowadzonych  reformach  obrona  cywilna  posiada

możliwości uczestniczenia w działaniach podczas zagrożeń kryzysowych
również w stanie pokoju,  będąc jedyną organizacją zapewniającą stabil-
ność  i  wsparcie  innym  instytucjom  w  czasie  długotrwałego  zwalczania
skutków powstałych niebezpieczeństw9. Do zadań obrony cywilnej należy:

 ratownictwo;
 zwalczanie zagrożeń wynikających z dysfunkcji  infrastruktury kry-

tycznej; 
 działalność podczas niebezpieczeństw ABC (atomowych, biologicz-

nych i chemicznych);
 opieka nad osobami potrzebującymi;
 wsparcie zaplecza logistycznego oraz zarządzania;
 ochrona dóbr kultury (w kooperacji ze strażą pożarną);
 zapewnienie funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej;
 zapewnienie funkcjonowania infrastruktury ochronnej;
 pomoc pozostałym organizacjom partnerskim10.

Szwajcarska obrona cywilna pomimo pełnienia ważnych zadań na rzecz
bezpieczeństwa nie realizuje wszystkich obowiązków zawartych w ratyfiko-
wanym 17 lutego 1982 r.  I  protokole dodatkowym do konwencji  genew-
skich.

8 Der Zivilschutz Grundlagen. Auftrag. Einsatz, Ausgabe 2015, Herausgeber Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz, Bern 2015, s. 11.

9 Tamże, s. 14.
10 Tamże, s. 23.
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Zarządzanie kryzysowe opiera się na modułowym układzie, w którym to
zasoby organizacji partnerskich mogą zostać rozszerzone, a koordynacja
w zależności od potrzeb przeniesiona do wyższego szczebla administra-
cji11. Organizacja szwajcarskiego systemu bezpieczeństwa cywilnego zo-
brazowana została na rys. 1. 

Źródło:  H. Hegemann, R. Bossong,  Anvil.  Analysis of Civil Security Systems in Europe –
Switrezland Final Report, Institute for Peace Research and Security Policy at the University
of Hamburg (IFSH), Hamburg, 2013, s. 7.

Rys. 1. Schemat organizacyjny systemu bezpieczeństwa cywilnego w Szwaj-
carii

Na poziomie konfederacji Rada Federalna zobowiązana jest do koor-
dynacji  ochrony ludności cywilnej z innymi instrumentami polityki bezpie-

11 H. Hegemann, R. Bossong,  Anvil.  Analysis of Civil Security Systems in Europe –
Switrezland Final Report, Institute for Peace Research and Security Policy at the University
of Hamburg (IFSH), Hamburg 2013, s. 7.
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czeństwa12.  Kompetencje  Rady  w  systemie  bezpieczeństwa  cywilnego
związane są przede wszystkim z możliwością użycia wojska. Siły zbrojne
mogą być użyte w sytuacjach kryzysowych, gdy środki cywilne są niewy-
starczające do zwalczenia zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego.
Armia  szwajcarska  zbudowana  jest  jednak  na  założeniu  obrony  po-
wszechnej,  która  zakłada  szybką  mobilizację  przeszkolonych  obywateli.
Z uwagi na powyższe ma ona charakter formacji niezawodowych13. Wojska
szwajcarskie  złożone są:  z  żołnierzy  zawodowych  liczących  jedynie  3,5
tys. osób14, obywateli odbywających zasadniczą lub okresową służę woj-
skową (ok. 20 tys.  mieszkańców rocznie)  oraz rezerwistów w liczbie 80
tys.15,  z  których  35 tys.  może zostać zmobilizowanych  w ciągu 10 dni.
W nagłych sytuacjach niewielkie oddziały  sił  zbrojnych mogą dostarczyć
pomoc w czasie 24 godzin od wezwania na wniosek lokalnych instytucji.

Główny organ zarządzający na poziomie konfederacji, nadzorujący oraz
przygotowującym prawne regulacje związane z ochroną ludności, stanowi
jednak Federalne Biuro Ochrony Cywilnej (niem. –  Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz  –  BABS)  podlegające  Departamentowi  Federalnemu
Obrony, Ochrony Cywilnej i Sportu (niem. – Eidgenössisches Departement
für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport – VBS). Centralna siedzi-
ba Biura mieści w Bernie. Na jej  czele  stoi dyrektor. Zadania realizowane
przez BABS to:

 opracowanie strategii ochrony ludności cywilnej;
 koordynacja w zakresie ochrony ludności cywilnej we współpracy

z innymi  agencjami  federalnymi,  kantonami  oraz  organizacjami  partner-
skimi;

 planowanie  ryzyka  opartego  na  zasobach  ratowniczych,  bezpie-
czeństwa i pomocy;

 wsparcie kierownictwa na szczeblu federalnym w sprawach obrony
cywilnej;

 koordynacja badań w obszarze ochrony ludności cywilnej;
 prowadzenie centralnej organizacji alarmowania i ostrzegania o za-

grożeniach oraz rozpowszechnianie zasad właściwego postępowania dla
ludności  w  sytuacjach  kryzysowych,  a  także  przekazywanie  informacji
mediom;

12 Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 4. Oktober
2002, art. 5 ust 3.

13 Konstytucja Federalna..., art. 58 ust.1.
14 The Military Balance 2014, International Institute for Strategic Studies, London 2014,

s. 144.
15 http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/ch-army-history.htm [dostęp:

14.02. 2017].
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 planowanie i kontrola projektów ochrony infrastruktury zapewniają-
ce zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz konserwację urządzeń tech-
nicznych we współpracy z kantonami;

 wparcie  kantonów  i  współpraca  międzynarodowa  w  dziedzinie
ochrony dziedzictwa narodowego16.

Federalne Biuro Ochrony Cywilnej  obejmuje  różne jednostki  organi-
zacyjne, zatrudniające łącznie 306 pracowników17. Najważniejszymi z nich
są: 

 Laboratorium w Spiez (niem. – Das Labor Spiez) zajmujące się na-
ukowym  rozwojem  koncepcji  ochrony  przed  użyciem  broni  chemicznej,
biologicznej, radiologicznej i nuklearnej18;

 Narodowe Centrum Alarmowe w Zurychu (niem. – Nationale Alarm-
zentrale – NAZ) pełniące rolę całodobowego centrum kryzysowego19;

 Federalne  Centrum  Szkolenia  (niem.  –  Eidgenössisches  Ausbil-
dungszentrum – EAZS) realizujące kursy z zakresu ochrony ludności cywil-
nej dla władz, kadry obrony cywilnej i specjalistów20.

Poziom  konfederacji  może  udzielić  wsparcia  kantonom bądź  przejąć
koordynację, gdy zagrożenie dotyczy co najmniej 2. kantonów jednak wy-
łącznie za zgodą i na wniosek władz kantonu21.

Na  szczeblu  krajów  związkowych  organ  zarządzający  składa  się
z przedstawicieli służb działających na obszarze kantonu oraz w zależno-
ści od potrzeb specjalistów i ekspertów z dziedzin, których wkład mógłby
istotnie przyczynić się do opanowania zagrożenia22. Kantony wdrażają za-
rządzenia federalne oraz współpracują z sąsiednimi kantonami, które mo-
głyby nieść wzajemną pomoc w poważnych sytuacjach kryzysowych.

Gminy stanowią poziom wykonawczy ochrony cywilnej. Organem zarzą-
dzającym jest kierownictwo lokalne oraz organizacje partnerskie. Na czele
ochrony cywilnej gminy stoi szef podlegający władzom gminnym. Odpowia-
da on za lokalne i zakładowe organy ochrony, organy schronowe, za szko-
lenie, przygotowanie oraz planowanie ochrony cywilnej na poziomie gminy,
a  także  za  wykonanie  zobowiązań  w  kwestii  ochrony  cywilnej23.  Szef
ochrony cywilnej gminy zarządza wszystkimi dostępnymi siłami lokalnymi i

16 http://www.babs.admin.ch/de/ueberuns/aufgaben.html [dostęp: 14.02.2017].
17 http://www.babs.admin.ch/de/ueberuns/org.html [dostęp: 14.02.2017].
18 https://www.labor-spiez.ch/en/lab [dostęp: 14.02.2017].
19 https://www.naz.ch [dostęp: 14.02.2017].
20 http://www.babs.admin.ch/de/ueber-uns/org/gbausb/eazs.html [dostęp: 14.02.2017].
21 H. Hegemann, R. Bossong, Anvil..., s. 7.
22 W. Kitler, A. Skrabacz, Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i za-

dania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2011, 
s. 109.

23 Tamże, s. 110.
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współpracuje  z  organizacjami  pozarządowymi  uczestniczącymi  w działa-
niach na rzecz bezpieczeństwa. 

Działalność sektora prywatnego 
w systemie bezpieczeństwa cywilnego

W Szwajcarii tylko nieliczne organizacje pozarządowe odrywają ważną
rolę podczas nagłych sytuacji kryzysowych. Instytucje non-profit uczestni-
czące w działaniach na rzecz bezpieczeństwa specjalizują się w określonej
dziedzinie ratownictwa.  Zadania realizowane są przede wszystkim przez
stowarzyszenia zrzeszone w Szwajcarskim Czerwonym Krzyżu (niem. –
Schweizerisches Rotes Kreuz) oraz Szwajcarskie Górskie Pogotowie Ra-
tunkowe (niem. – Alpine Rettung Schweiz). Powyższe organizacje włączo-
ne są do struktury zarządzania kryzysowego, otrzymując jednocześnie do-
tacje z  budżetu państwa.  Udział  organizacji  pozarządowych  w systemie
bezpieczeństwa cywilnego Szwajcarii jest niewielki, jednak nie wynika on
z braku  zaangażowania  wolontariuszy,  lecz  ze  specyfiki  organizacyjnej
systemu. Społeczeństwo na zasadzie wolontariatu uczestniczy w działa-
niach na rzecz ochrony ludności poprzez obronę cywilną, czym redukuje
potencjał ochotniczy organizacji pozarządowych. W kraju nie prowadzone
są przez organy publiczne oficjalne statystyki dotyczące udziału wolonta-
riuszy organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa,
ale według dostępnych danych potencjał ochotników liczy 160 tys. osób24.

Szwajcarski  Czerwony Krzyż  stanowi  najważniejszą  organizację  spo-
łeczną w systemie bezpieczeństwa cywilnego.  Organizacja  należąca do
Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
posiada oddziały w 24 kantonach. Całkowita liczba członków szacowana
jest na 500 tys. osób, a 70 tys. stanowią ochotnicy zaangażowani w działa-
nia na rzecz ochrony ludności cywilnej25. Stowarzyszenia ratownicze Czer-
wonego Krzyża to wyspecjalizowane jednostki wolontariuszy niosące po-
moc osobom rannym. Należą do nich26:

1) Samarytanie (niem. – Der Schweizerische Samariterbund) – prowa-
dzą działalność medyczną, szkoleniową oraz świadczą opiekę i pierwszą
pomoc poszkodowanym27;

2) Szwajcarskie Stowarzyszenie Ratownicze (niem. – Schweizerische
Lebensrettungs-Gesellschaft) – zajmuje się ratownictwem wodnym, organi-

24 H. Hegemann, R. Bossong, Anvil..., s. 17.
25 Tamże, s. 20.
26 https://www.redcross.ch/de/suche-und-rettung/lernen-sie-nothilfe-zu-leisten-und-

andere-menschen-zu-retten [dostęp: 10.02.2017].
27 http://www.samariter.ch/de/i/vereine-_content---1--1617.html [dostęp: 10.02.2017].
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zacją kursów szkoleniowych oraz zapobieganiem zagrożeniom na obsza-
rach wodnych28;

3) Szwajcarskie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (niem. – Schweizeri-
sche Rettungsflugwacht – REGA) – realizuje szybką i profesjonalną pomoc
medyczną prowadzoną drogą powietrzną oraz transportuje poszkodowa-
nych do szpitali29;

4) Szwajcarski  Związek  Wojskowo-Sanitarny  (niem.  –  Schweizeri-
scher Militär-Sanitäts-Verband – SMSV) wykonuje zadania związane z po-
mocą medyczną oraz odpowiada za szkolenia pozasłużbowe lekarzy woj-
skowych i obronę cywilną30;

5) Stowarzyszenie  Przewodników  Psów  Ratowniczo-Poszukiwa-
wczych (niem. – Verein für Such- und Rettungshunde) – prowadzi działa-
nia ukierunkowane na odnalezienie rannych i ofiar zdarzeń kryzysowych
z wykorzystaniem specjalnie przeszkolonych psów31.

Szwajcarskie  Górskie  Pogotowie  Ratunkowe  natomiast  to  niezależna
fundacja pozarządowa z siedzibą w Bernie zajmująca się ratownictwem
górskim. Posiada 92 stacje ratownicze oraz 3 tys. ochotniczych ratowni-
ków. Prowadzi działania we wszystkich kantonach Szwajcarii z wyjątkiem
Valais,  w którym to funkcjonuje miejscowa organizacja ratownictwa gór-
skiego32.  Specyfikę  Szwajcarii  stanowi  również  organizacja  jednostek
ochrony przeciwpożarowej. Zawodowa Straż Pożarna (niem. – Schweizeri-
scher Berufsfeuerwehren) funkcjonuje wyłącznie w dużych miastach i na
lotniskach,  natomiast  w  pozostałych  regionach  kraju  działa  Ochotnicza
Straż Pożarna (niem. – Freiwillige Feuerwehr). Z danych wynika, iż ogólnej
liczby z 88386 strażaków  zawodowi to tylko 1144 osoby33.

Przedsiębiorstwa prywatne nie włączają się istotnie w system bezpie-
czeństwa cywilnego. Ich rola ogranicza się do wykonywania prawnie nało-
żonych obowiązków związanych z bezpieczeństwem obiektów oraz utrzy-
mywaniem obowiązkowych zapasów swoich produktów na wypadek sytu-
acji kryzysowej (podstawowych towarów żywnościowych, rezerwy energe-
tycznej, leków i środków farmaceutycznych) nadzorowanych przez Fede-
ralne Biuro Krajowych Świadczeń Gospodarczych34.  Wyłącznie podmioty
prywatne, których budynki, urządzenia lub instalacje należą do infrastruktu-
ry krytycznej kraju, z uwagi na wiążące regulacje prawne, zaangażowane
są w działalność systemu. Zaliczają się one do tzw. agencji technicznych
będących  organizacjami  partnerskimi  zintegrowanego  systemu  bezpie-

28 https://www.slrg.ch/de/organisation.html [dostęp: 10.02.2017].
29 http://www.rega.ch/de/ueber-uns.aspx [dostęp: 10.02.2017].
30 http://www.smsv.ch/index.php?id=31 [dostęp: 10.02.2017].
31 http://www.redog.ch/redog/ueber-uns.html [dostęp: 10.02.2017].
32 https://www.alpinerettung.ch/portrait/struktur [dostęp: 10.02.2017].
33 Stan aktualny z 31 grudnia 2015 r.: Feuerwehr Koordination Schweiz, 2015.
34 H. Hegemann, R. Bossong, Anvil..., s. 20-21.

208



Unikalny charakter systemu ochrony ludności cywilnej…

czeństwa cywilnego Szwajcarii. Ponadto praktyka zlecania odpłatnej reali-
zacji zadań na rzecz ochrony ludności cywilnej firmom prywatnym nie jest
powszechnie stosowana35.

Rola obywateli w systemie bezpieczeństwa cywilnego

Konfederacja Szwajcarska nakłada szereg formalnych obowiązków na
obywateli  w zakresie przygotowania i reagowania kryzysowego. Zgodnie
z konstytucją  każdy  ponosi  odpowiedzialność  za  siebie  i  przyczynia  się
wedle  własnych  sił  do  wykonywania  zadań  państwa  i  społeczeństwa36.
Przejawem niniejszego zapisu jest zasadnicza oraz okresowa służba woj-
skowa dla mężczyzn i ochotnicza dla kobiet37.  W Szwajcarii  funkcjonuje
system milicyjny, w którym armię tworzą w większości żołnierze niezawo-
dowi. Poborowi przechodzą przeszkolenie podstawowe (unitarne), a także
zaawansowane. Proces szkolenia składa się z 3 etapów. Okres zasadni-
czej służby wojskowej dla szeregowego łącznie wynosi 18 tygodni. Dodat-
kowo  wyznaczeni  żołnierze  uczestniczą  w  jednym  ze  specjalistycznych
szkoleń, tj.:

 kurs młodszego podoficera-specjalisty (kapral), 
 kurs dowódcy grupy/drużyny (sierżant),
 kurs starszego podoficera (chorąży),
 kurs oficerski (podporucznik)38.

Oficerowie  i  podoficerowie  szkolą  się  oddzielenie  po  zakończeniu
wspólnego szkolenia  unitarnego.  Zakończenie  służby zasadniczej  wiąże
się z koniecznością odbycia okresowej służby wojskowej, po której poboro-
wi przechodzą do rezerwy. Ponadto mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat nie
pełniący  aktualnie  służby  wojskowej  w  sytuacji  kryzysowej  podlegają
świadczeniu pracy tzw. usługi obrony (niem. –  Schutzdienstpflicht) w ra-
mach  obrony  cywilnej39.  Szwajcarska  obrona  cywilna,  podobnie  jak  siły
zbrojne, bazuje na obowiązkowej służbie wojskowej40.

Większość przepisów prawnych kantonów zobowiązuje społeczeństwo
do postępowania według zaleceń organów władzy, udostępnienia w razie
konieczności  swojego  mienia  oraz  mobilizacji  osobowej41.  Szwajcarska

35 Tamże, s. 20.
36 Konstytucja Federalna..., art. 6.
37 Tamże, art. 59, ust. 1 i 2.
38 http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/fr/home/militaerdienst/rekrut/rs/factsheet/carri-

.htm [dostęp: 10.02.2017].
39 Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 4.  Oktober

2002, art. 13.
40 Der Zivilschutz..., s. 14.
41 Przykład powyższego stanowią Ustawy o ochronie cywilnej i obronie cywilnej kanto-

nów Berno (art. 38-39), Gryzonia (art. 11) czy Uri (art. 3).
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obrona  cywilna  bazuje  na  obowiązkowej  służbie  wojskowej  osób,  które
w chwili obecnej nie odbywają jej w siłach zbrojnych42. Ponadto po zakoń-
czeniu zimnej wojny, pomimo złagodzenia wielu obowiązków związanych
z zasadami obrony cywilnej, właściciele domów wolnostojących mogą być
nadal zobligowani do inwestowania w schrony atomowe na swoich pose-
sjach. Stanowi to istotną cechę charakterystyczną Szwajcarii. Kraj posiada
liczne państwowe schrony atomowe dla obywateli, mogące zapewnić miej-
sca ochronne dla 8,6 mln osób43. Rada Federalna na inwestycje przezna-
czone w budowę i renowacje obecnych schronów w ostatnich latach prze-
znaczyła 12,5 mld franków szwajcarskich (CHF). Obywatele mają również
elementarny  obowiązek  ubezpieczania  swoich  domów  przed  skutkami
klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń44. 

Z uwagi na nieprzynależność państwa do Unii Europejskiej w Konfede-
racji Szwajcarskiej nie prowadzone są badania Eurobarometru, dlatego też
brak jest precyzyjnych badań na temat postrzegania przez obywateli ryzy-
ka wystąpienia określonych katastrof naturalnych oraz zagrożeń wywoła-
nych przez człowieka. Krajowe instytucje badawcze prowadzą za to inne
badania, z których wynika, iż obywatele nie czują szczególnego lęku przed
zagrożeniami45. Stosunkowo niski poziom udziału wolontariuszy organizacji
pozarządowych w systemie bezpieczeństwa nie musi być więc wynikiem
oczekiwania, iż to państwo powinno zagwarantować ochronę ludności cy-
wilnej, lecz konsekwencją ogólnego wysokiego poczucia bezpieczeństwa
wśród obywateli.

Kolejnym istotnym elementem relacji między systemem bezpieczeństwa
cywilnego a społeczeństwem jest sposób przekazywania informacji o za-
grożeniach. Komunikaty udzielane są w kraju poprzez szwajcarskiego pu-
blicznego nadawcę radiowo-telewizyjnego SRG SSR, który w obliczu nie-
bezpieczeństwa wydaje ostrzeżenia dla ludności za pośrednictwem sygna-
łu alarmowego ICARO (ang. –  Information Catastrophe Alarm Radio Or-
ganisation)46.  Podczas sytuacji  kryzysowej,  a także innych zdarzeń nad-
zwyczajnych, które nie zostały sklasyfikowane jako katastrofa, społeczeń-
stwo otrzymuje wiadomości dotyczące aktualnego stanu zagrożenia oraz
instrukcje właściwego postępowania. 

Głównym narzędziem służącym do bezpośredniego ostrzegania ludno-
ści  o  zagrożeniach jest  ogólnokrajowy  system syren alarmowych  „Poly-
alert”. Funkcjonuje on na podstawie Rozporządzenia w sprawie ostrzega-

42 Der Zivilschutz..., s. 14.
43 http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Der-Luftschutzraum-bleibt-nun-doch-

Pflicht--wegen-Fukushima/story/20015520 [dostęp: 15.02.2017].
44 Więcej informacji na temat kantonalnych ubezpieczeniach budowlanych dostępnych

jest na stronie: http://kgvonline.ch/KGV/Home-KGV.aspx [dostęp: 12.02.2017].
45 Angst vor Atomverseuchung und vor Rezession stark gestiegen,  Gesellschaft  für

praktische Sozialforschung, 2012.
46 http://www.srgssr.ch/en/radio/icaro-public-warning-sirens [dostęp: 11.02.2017].
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nia i alarmowania z dnia 18 sierpnia 2010 r. (niem. – Verordnung über die
Warnung und Alarmierung vom 18. August 2010). Szwajcaria aktualnie po-
siada około 4700 stacjonarnych i 2800 mobilnych urządzeń emitujących
sygnał ostrzegawczy47. Instytucje lokalne odpowiedzialne są za włączanie
syren podczas bezpośredniego niebezpieczeństwa dla mieszkańców. „Po-
lyalert” jest efektem prac Federalnego Biura Ochrony Cywilnej, które w la-
tach 2009-2015 wdrażało nowy, skuteczniejszy systemem zdalnego stero-
wania  syren  alarmowych.  Obecnie  wszystkie  syreny  podłączone  są  do
wspólnego  systemu kontroli  umożliwiającego  włączanie  z  poziomu cen-
tralnego, jednakże powszechnie stosowaną praktykę stanowi uruchamia-
nie syren przez policję kantonów jako organu przyjmującego wszelkie zgło-
szenia alarmowe. System ostrzegania ludności funkcjonuje w oparciu o fe-
deralną i kantonalną sieć łączności radiowej zarządzania w sytuacjach kry-
zysowych „Polycom”48. Podczas emisji dźwięków alarmowych społeczeń-
stwo ma obowiązek opuścić strefę zagrożenia oraz stosować się do in-
strukcji władz przekazywanych drogą radiową bądź telewizyjną. Wszelkie
informacje  związane  z  właściwym  postępowaniem  po  usłyszeniu  syren
alarmowych znajdują się:

 na ostatnich stronach książek telefonicznych;
 na  stronie  internetowej  Federalnego  Biura  Ochrony  Cywilnej

(www.bevoelkerungsschutz.ch);
 w telegazecie SRG SSR pod nr strony 662.

Ponadto w kraju istnieje wiele innych narzędzi informacyjnych dla po-
szczególnych  rodzajów  zagrożeń.  Popularnym  serwisem  internetowym
władz federalnych jest www.naturgefahren.ch. Przedstawia on wiadomości
na temat przygotowania i reagowania na katastrofy naturalne oraz bieżące
niebezpieczeństwa wynikające z trudnych warunków pogodowych, powo-
dzi, pożarów lasów czy lawin. Funkcjonuje także wspólny projekt władz fe-
deralnych z władzami kantonów www.alertswiss.ch49.  Stronę internetową
koordynuje BABS w formie centralnej platformy, informując opinię publicz-
ną o zagrożeniach technicznych,  naturalnych,  alarmach dla poszczegól-
nych kantonów oraz środkach ostrożności. Niniejszy portal posiada rów-
nież oficjalne profile na znanych portalach społecznościowych (facebook,
twitter, youtoube) oraz specjalne, bezpłatne aplikacje mobilne na telefony
komórkowe.

Edukacja z zakresu bezpieczeństwa należy przede wszystkim do kom-
petencji agencji ochrony cywilnej kantonów i gmin, natomiast instytucje fe-
deralne prowadzą głównie  działalność  wspierającą.  Zajęcia  szkoleniowe
realizowane są z zamiarem aktywizacji obywateli w działania na rzecz bez-
pieczeństwa. Większość kursów świadczonych przez organizacje pozarzą-

47 H. Hegemann, R. Bossong, Anvil..., s. 17.
48 http://www.babs.admin.ch/de/alarmierung/polyalert.html [dostęp: 11.02.2017].
49 https://alertswiss.ch/ [dostęp: 12.02.2017].
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dowe i organy publiczne realizowana jest dla pracowników odpowiadają-
cych za ochronę ludności cywilnej na różnym poziomie administracji pań-
stwowej (rys. 2). 

Źródło: W. Kitler, A. Skrabacz, Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i za-
dania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2011, s.
111.

Rys. 2. System szkolenia obronnego w Szwajcarii

Gminy dla zwiększenia efektywności szkoleń podzielone zostały na li-
czące po 20 tys. mieszkańców okręgi wraz z kierownictwem. Okręgi nato-
miast złożone są z sektorów po 10 tys. osób z kierownictwem sektora na
czele. Dzielnice podzielone są na sektory skupiające po 5 tys. mieszkań-
ców z kierownictwem dzielnicy50. Gmina odpowiedzialna jest za szkolenia
wszystkich  osób  działających  w  organizacji  ochrony  cywilnej.  Wstępne
szkolenie trwa 3 dni, po czym specjaliści uczestniczą w 12-dniowym kursie
stacjonarnym. Szkolenia doskonalące odbywają się cyklicznie co 4 lata po
12 dni.

Na szczeblu federalnym wykonywane są szkolenia dla wyższej kadry
zarządzającej  w sytuacjach kryzysowych,  szefów urzędów kantonalnych
ochrony cywilnej, szefów gminnych, okręgowych, sektorowych oraz zakła-

50 W. Kitler, A. Skrabacz, Bezpieczeństwo ludności…, s. 110.
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dowych organów ochrony cywilnej51. Kantony prowadzą ćwiczenia dla sze-
fów służb, dzielnic oraz lokalnych ekspertów i specjalistów zakładowych in-
stytucji ochrony cywilnej52. Na poziomie gmin w cyklu szkoleniowym biorą
udział  członkowie  lokalnych  i  zakładowych  organów  ochrony  cywilnej,
a także organów schronowych53. 

Elementarnym źródłem wiedzy obywateli z zakresu bezpieczeństwa są
unitarne  oraz  zaawansowane  szkolenia  będące  częścią  obowiązkowej
służby wojskowej mężczyzn i ochotniczo dla kobiet. Organizacje pozarzą-
dowe  oferują  z  kolei  kursy  pierwszej  pomocy dla  wszystkich  obywateli,
a także profesjonalne  szkolenia  dla  swoich  członków54.  Po zakończeniu
zimnej wojny w Szwajcarii nie było żadnych kompleksowych i ogólnokrajo-
wych ćwiczeń obronnych co stanowczo podważa zdolności do skutecznej
współpracy wszystkich szczebli administracji podczas ewentualnego kryzy-
su obejmującego całe terytorium państwa55.

Rozwój systemu bezpieczeństwa w Szwajcarii nie jest prowadzony za
pomocą państwowych programów naukowych.  Organy federalne jedynie
dofinansowują wiele istotnych akademickich projektów badawczych zwią-
zanych z bezpieczeństwem. Kantony natomiast również mogą zlecać reali-
zację określonych badań różnym instytucjom. Szczególnie ważnym partne-
rem naukowo-badawczym jest Politechnika Federalna w Zurychu (niem. –
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETHZ). Prowadzi bada-
nia nad ryzykiem i odpornością infrastruktury w ramach Centrum Studiów
Bezpieczeństwa (ang. – Center for Security Studies) z kolei Instytut Bada-
nia Śniegu i Lawin (niem. – Institut für Schnee- und Lawinenforschung) zaj-
muje się prognozowaniem,  zapobieganiem i  zarządzaniem w sytuacjach
kryzysowych zaistniałych na skutek śniegu.

Zakończenie

Reasumując,  system bezpieczeństwa cywilnego Konfederacji  Szwaj-
carskiej obecnie stanowi ewenement na skalę europejską, w którym oby-
watele  aktywnie  uczestniczą  w  działaniach  na  rzecz  ochrony  ludności.
Utrzymywanie w mocy przepisów dotyczących odbycia obowiązkowej służ-
by wojskowej dla mężczyzn oraz ochotniczej dla kobiet jest rzadkością we
współczesnym świecie. Czy jednak jest to metoda archaiczna? Czy może
stanowi  znaczne podwyższenie poziomu bezpieczeństwa państwa? Nie-
wątpliwie  społeczeństwo  będące  po  przeszkoleniu  wojskowym  posiada

51 Tamże.
52 Tamże, s. 111.
53 Tamże.
54 H. Hegemann, R. Bossong, Anvil..., s. 19.
55 Tamże.
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zdecydowanie  wyższe umiejętności,  wiedzę i  doświadczenie  w radzeniu
sobie z zagrożeniami niż obywatele innych państw, którzy takiego szkole-
nia nie odbyli. 

200-letnia historia neutralności kraju w konfliktach na arenie międzyna-
rodowej wpłynęła na dostosowanie właściwych metod ochrony ludności cy-
wilnej przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami. Doświadczenia i rozwiąza-
nia Konfederacji Szwajcarskiej z zakresu bezpieczeństwa cywilnego mogą
być pomocne w trakcie trwających prac nad budową systemu ochrony lud-
ności w Polsce. Istotne jest, aby utworzyć holistyczny organizm skupiający
wszelkie działania ratowniczo-ochronne zarówno podczas pokoju, kryzysu,
jak i wojny oraz okupacji. Z tego względu opracowanie koncepcji systemu
bezpieczeństwa cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej powinno stanowić cel
nadrzędny dla ustawodawców w najbliższych latach.
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 UNIQUE CHARACTER OF THE CIVILIAN
PROTECTION SYSTEM IN THE SWISS

CONFEDERATION

The  paper  presents  the  Civil  Security  System  of  the  Swiss
Confederation.  Switzerland,  despite  over  200  years  of  international
neutrality, has a unique civil security system in Europe, which protects the
public from threats both in peacetime and in war. The author also analyses
potential threats to state security in the context of the civil security system.
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