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Problematyka edukacji obronnej i wychowania obronnego, a od kilkudziesięciu lat 
także edukacji dla bezpieczeństwa, jest jednym z elementów szeroko rozumianych 

przygotowań obronnych państwa. Są one z kolei jedną ze składowych kluczowych 
dokumentów strategicznych mających wpływ na kształtowanie systemu bezpieczeń-
stwa i  systemu obronnego RP. Istotą systemu edukacji w  zakresie szeroko pojęte-
go bezpieczeństwa jest zatem wypracowanie rozwiązań pozwalających na skuteczne 
przygotowanie struktur administracyjnych i tzw. tkanki społecznej państwa na wy-
padek zagrożeń. 

Obecna formuła edukacji dla bezpieczeństwa realizowana jest już na etapie przed-
szkolnym. Ewoluują one stopniowo od elementarnych potrzeb zapewniania bezpie-
czeństwa indywidualnego w środowisku najbliższym, w kierunku bardziej zaawan-
sowanych form realizowanych już w szkole podstawowej. Przekazywana tutaj wiedza 
dotyczy w znacznej mierze zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego, kształtowania postaw 
patriotycznych oraz praktycznych umiejętności udzielania elementarnej pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Kolejna ewolucja jakościowa charakterystyczna jest dla 
etapu gimnazjum**. 

Występujący tutaj przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa zawiera w  sobie tre-
ści z zakresu: głównych zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, ochrony przed 
skutkami różnorodnych zagrożeń, źródeł promieniowania jądrowego i jego skutków, 
oznakowania substancji toksycznych na środkach transportowych i  magazynach, 
ostrzegania ludności o  zagrożeniach, alarmowania, bezpieczeństwa i  pierwszej po-
mocy. Przedmiot ten kontynuowany jest niejako w szkołach ponadgimnazjalnych, 
jednakże są na nim realizowane treści o znacznie szerszym niż dotychczas spektrum 
tematycznym. Obejmują one: system obronności Rzeczypospolitej Polskiej, powin-
ności obronne władz samorządowych, instytucji i obywateli, Siły Zbrojne Rzeczypo-

* Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
** Sytuacja ta ulegnie zmianie od roku szkolnego 2017/2018, kiedy to zlikwidowane zostaną szkoły 
gimnazjalne, a tym samym wprowadzona zostanie nowa podstawa programowa.
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spolitej Polskiej, ochronę ludności i obronę cywilną, zagrożenia czasu pokoju oraz 
okresu wojny czy wreszcie pierwszą pomocy w nagłych wypadkach.

Na tym etapie edukacyjnym kończy się zorganizowana forma klasycznej edukacji 
dla bezpieczeństwa. W szkołach wyższych treści dotyczące opisywanej problematyki 
realizowane są jedynie na specjalistycznych kierunkach studiów. Także w strukturach 
administracji publicznej szeroko pojętej edukacji miejsca ustępują niższe jej formy 
w postaci szkoleń i ćwiczeń obronnych, na które nacisk został położony w niniejszym 
materiale. 

Z punktu widzenia chęci i potrzeby ukazania ich roli i miejsca w szerokim spek-
trum przygotowań obronnych państwa należy jednoznacznie zdefiniować pojęcie 
obronność w  jego współczesnym rozumieniu (w kontekście nowego podejścia do 
problematyki zagrożeń), przedstawić prawno-organizacyjne podstawy ich przepro-
wadzenia oraz na podstawie doświadczeń praktycznych ukazać wnioski co do ich 
obecnego kształtu i przydatności, problemów, na jakie napotkać może ich organiza-
cja. Zasadne wydaje się ponadto zasygnalizowanie postulatów dotyczących wprowa-
dzenia niezbędnych zmian.

Problematyka szkoleń i ćwiczeń obronnych nie jest nowa. Różne formy całkowi-
tego lub częściowego przygotowania społeczeństwa na wypadek zagrożeń pojawiały 
się bowiem w zasadzie od początków kształtowania się elementów państwowości. Na 
ich kształt miał zawsze wpływ zakres potencjalnych i realnych zagrożeń dla aparatu 
państwowego i obywateli tworzących naród. Ewoluowały one od wymiaru prawie 
wyłącznie militarnego w kierunku zagrożeń niemilitarnych o  stale, nawet obecnie 
powiększającym się spektrum postrzegania. 

Ten obraz zagrożeń wpływał na definicję kluczowego dla prowadzonych rozważań 
pojęcia obronność. W zasadzie zagrożenia, obronność i przygotowania obronne sta-
nowiły swoisty system naczyń połączonych, gdzie zachodząca w jednym elemencie 
zmiana rzutowała na kształt pozostałych składowych. W przypadku obronności jej 
postrzeganie także ewoluowało od ściśle militarnego, wręcz wojskowego podejścia do 
bardzo szerokiej formuły przyjmowanej obecnie przez większość specjalistów.

Doskonale odzwierciedla to definicja obronności, która postrzegana jest jako jed-
na z podstawowych dziedzin działalności państwa, która ma na celu przeciwdziałanie 
zagrożeniom wszelkiego rodzaju (Łepkowski; 2002). Tak szeroko ujęty horyzont uj-
mowania tego pojęcia ma bardzo słuszne przesłanki i daleko idące skutki. Geogra-
fia bezpieczeństwa ukazuje nam bowiem bardzo wyraźnie, że klasyczny podział na 
zagrożenia militarne i niemilitarne nie jest już wystarczający. Staje się coraz bardziej 
nieostry i wymaga ciągłego doprecyzowywania. Nie bez powodu do języka nauko-
wego trafiają coraz to nowe sformułowania – takie jak zagrożenia asymetryczne* czy 

*  Zagrożenia te mogą mieć dwojaki wymiar. Po pierwsze ilościowy, gdzie występuje widoczna dys-
proporcja pomiędzy stronami konfliktu, po drugie jakościowy, gdy obserwujemy dysonans polegający 
na nieadekwatności środków reagowania w stosunku do czynników zakłócających. Jako zagrożenia asy-
metryczne wymienia się chociażby terroryzm czy zorganizowaną przestępczość.
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konflikty hybrydowe*. Są one próbą wyjaśnienia mechanizmów zachodzenia coraz 
większej dynamiki zagrożeń oraz ich ściślejszej korelacji przyczynowo-skutkowej. 
W opinii autora dobrym terminem na zbiorowe określenie ogółu współczesnych nie-
bezpieczeństw są zagrożenia kompaktowe**.

W konsekwencji pojemność znaczeniowa słowa obronność jest obecnie bardzo 
duża i w niczym nie przypomina klasycznego ujęcia prezentowanego jeszcze przed 
kilkudziesięcioma laty. Wpływa to na konieczność nadążania przygotowań obron-
nych za potrzebami wynikającymi z rozwoju zagrożeń. 

PRAWNO-ORGANIZACYJNE PODSTAWY SZKOLENIA 
OBRONNEGO

Jednym z  ich istotnych elementów, jak wspomniano na wstępie, są szkolenia 
obronne. W prawodawstwie polskim podstawą do ich przeprowadzenia jest Ustawa 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 1967 Nr 44, 
poz. 220 z późn. zm.). W jej art. 6 czytamy, że jednym z zadań Rady Ministrów w ra-
mach zapewniania zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i  sprawowania ogólnego 
kierownictwa w dziedzinie obronności kraju należy przygotowanie systemu szkolenia 
obronnego w państwie. 

Dokumentem wykonawczym do Ustawy jest Rozporządzenie Rady Ministrów 
z  dnia 8 października 2015 r. w  sprawie szkolenia obronnego. Określa ono zasady 
organizacji szkolenia obronnego w państwie, podmioty podlegające szkoleniu oraz 
zadania i właściwości organów w zakresie planowania i realizacji szkolenia na tere-
nie kraju. Aby mogło być w pełni efektywne, musi zostać zrealizowane w oparciu 
o prawidłowe planowanie, organizację i koordynację. Proces szkoleniowy składa się 
z części teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza obejmuje zapoznanie uczestników z:

1. ogólnymi założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i obronności państwa;
2. podstawami prawnymi realizacji zadań obronnych;

*  Mechanizm ten szczegółowo opisano po wybuchu konfliktu na Ukrainie dla ukazania całokształtu 
działań Federacji Rosyjskiej. Określono go mianem wojny hybrydowej, w której zaangażowane zostają 
oprócz klasycznych sił zbrojnych także środki polityczne, gospodarcze i wiele innych, często zupełnie 
nie kojarzących się z wojną. Tworzą one zespół powiązanych czynników zwiększających znacznie siłę 
i zakres wywieranego na przeciwnika nacisku.
**  Podkreśla ono dającą się zaobserwować wyraźną korelację i swoistą naturalność powiązań między 
poszczególnymi, z  pozoru nie dającymi się powiązać niebezpieczeństwami. Przykładowo zagrożenie 
o  charakterze nadzwyczajnym (klęska lub katastrofa) może pociągnąć za sobą na skutek niewystar-
czających działań pojawienie się sytuacji noszącej znamiona zagrożenia gospodarczego. To z kolei przy 
dalszym braku efektywnych działań doprowadzić może do niepokojów natury społecznej wywołanych 
brakiem środków do godziwego życia. W konsekwencji sytuacja przerodzić się może w kryzys o charak-
terze politycznym, wywołany niezadowoleniem społecznym z dotychczasowych działań władz. W cał-
kowicie ekstremalnym przypadku ten cykl wypadków może się skończyć próbą wymuszenia działań 
pomocowych poprzez zastosowanie argumentów siłowych.
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3. organizacją i zasadami funkcjonowania systemu obronnego państwa;
4. sposobem realizacji zadań obronnych ustalonych dla uczestników szkolenia 

lub zadaniami obronnymi określonymi dla danego stanowiska pracy.
Z kolei zajęcia praktyczne polegają na:

1. zgrywaniu wybranych elementów systemu obronnego państwa na poszcze-
gólnych poziomach administracji publicznej, w  tym systemu kierowania 
obronnością;

2. nabywaniu przez osoby szkolone praktycznych umiejętności wykonywania 
czynności wynikających z  ustalonych dla nich lub dla danego stanowiska 
pracy zadań obronnych;

3. kształtowaniu umiejętności współdziałania w realizacji zadań obronnych jed-
nostek organizacyjnych administracji publicznej i przedsiębiorców, na których 
nałożono zadania obronne, na wszystkich poziomach administracji publicznej;

4. kształtowaniu umiejętności współdziałania organów i jednostek organizacyj-
nych wykonujących zadania obronne z dowództwami i  jednostkami orga-
nizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych.

Formą zajęć praktycznych są także ćwiczenia obronne, które mogą odbywać się 
na szczeblach: międzynarodowym, krajowym, regionalnym. Mogą mieć one cha-
rakter kompleksowy lub działowy, zaś w interesującym z punktu widzenia prowa-
dzonych rozważań zasięgu krajowym obejmować winny wszystkie szczeble admi-
nistracji publicznej.

Częścią szkoleń są także wyższe kursy obronne. Realizowane są one w Akademii 
Sztuki Wojennej. W związku ze swoim zasięgiem szkolenia organizowane są w za-
leżności od szczebla przez: Prezesa Rady Ministrów, ministrów, centralne organy 
administracji centralnej, wojewodów, marszałków województw, starostów, wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast.

Uczestnikami wszystkich rodzajów szkoleń są głównie pracownicy struktur 
administracji publicznej. Na kurs skierowani zostać mogą niemal wszyscy pra-
cownicy kadry kierowniczej administracji do szczebla miejskiego włącznie oraz 
komendanci (lub ich zastępcy) komend wojewódzkich służb, którym powierzo-
no realizację zadań obronnych.

Miejscem prowadzenia szkoleń teoretycznych mogą być uczelnie wyższe, tak cywil-
ne, jak i wojskowe, oraz ośrodki doskonalenia zawodowego lub inne placówki, które 
dysponują właściwie przygotowaną kadrą oraz infrastrukturą. Sama formuła szkoleń 
i ćwiczeń może mieć wymiar cywilno-wojskowy. Polega on na łączeniu przedsięwzięć 
szkoleniowych organizatorów szkolenia z propozycjami szkoleń Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, w których przewiduje się udział struktur pozamilitarnych. Do 
głównych treści prowadzonych szkoleń możemy zaliczyć:

1. Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
2. Procesy integracyjne z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa.
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3. Podstawowe zasady funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlan-
tyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa.

4. Politykę bezpieczeństwa, w tym strategię bezpieczeństwa narodowego Rze-
czypospolitej Polskiej.

5. Zasady funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej państwa.
6. Organizację i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów.
7. Planowanie operacyjne i programowanie obronne.
8. Przygotowania gospodarczo-obronne.
9. Realizację zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk 

sojuszniczych.
10. Współpracę cywilno-wojskową.
11. Przygotowania do militaryzacji.
12. Ochronę ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych.
13. Ochronę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i  obronności 

państwa.
14. Ochronę obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego.
15. Ochronę informacji niejawnych podczas prowadzonych przygotowań 

obronnych.
Kluczowymi dokumentami niezbędnymi do sprawnego przeprowadzenia szkoleń 

są: wytyczne, programy oraz plany.
Wytyczne przygotowywane są przez resort obrony narodowej i stanowią punkt wyj-

ścia do przygotowania analogicznych dokumentów niższego szczebla (Wytyczne Mini-
stra Obrony Narodowej…, 2010). Położenie środka ciężkości na tym właśnie resorcie 
wynika z zapisów cytowanej wcześniej Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. 
MON, jako główny resort siłowy, odpowiada za bezpieczeństwo zewnętrzne kraju oraz 
współdziałanie z innymi resortami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrz-
nego. Wytyczne MON w powiązaniu z Rozporządzeniem w sprawie szkolenia obronne-
go dają podstawę opracowania wytycznych wojewódzkich.

Elementem wszystkich wytycznych jest w pierwszej kolejności ocena przedsię-
wzięć realizowanych w poprzednim cyklu szkoleniowym oraz przedstawienie no-
wych celów. W dalszej części dokumentów określa się ramowe zasady planowania, 
organizacji i  realizacji szkoleń. Opisywana jest także forma sporządzanych pro-
gramów i planów szkolenia (Wytyczne wojewody mazowieckiego…, 2015; Wytyczne 
wojewody mazowieckiego…, 2017). Oczywiście mają one w każdym z dokumen-
tów charakter indywidualny, który uzależniony jest od specyfiki danego obszaru 
i występujących tam zagrożeń, zakresu przewidywanych szkoleń oraz posiadanego 
potencjału. Wymienione czynniki mają newralgiczne znaczenie dla opracowania 
innych dokumentów. 
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Należą do nich w pierwszym rzędzie programy szkolenia. Przygotowywane są one 
w cyklu uzależnionym od szczebla administracyjnego. I tak programy opracowywane 
przez ministrów kierujących działami administracji rządowej, osoby pełniące funk-
cje centralnych organów administracji rządowej, kierowników jednostek podległych 
Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych, kierowników jednostek 
organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów oraz wojewodów rozpisuje 
się na sześcioletni okres planistyczny z  ich aktualizacją co dwa lata. W przypadku 
programów sporządzanych przez pozostałe podmioty administracyjne – na trzyletni 
okres planistyczny z ich aktualizacją co dwa lata.

W zakresie treści merytorycznych w każdym z programów umieścić należy cele 
szkolenia, zakres realizacji treści merytorycznych w danym cyklu szkoleniowym oraz 
zasadnicze przedsięwzięcia szkoleniowe podmiotu sporządzającego program i innych 
organizatorów szkolenia, a także charakterystykę grup szkoleniowych (Program szko-
lenia obronnego…, 2016). 

Przygotowanie programów szkolenia przekłada się z  kolei na opracowanie bez-
pośrednich planów ich realizacji. Powstają one na każdym z wymienionych wyżej 
szczebli zobligowanych do przeprowadzenia tej formy edukacyjnej. W  odróżnie-
niu od programów plany mają charakter jednoroczny. Znajdują się w nich przede 
wszystkim: cele szkolenia wynikające z programu, tematy szkolenia opracowane na 
podstawie problematyki ujętej w programie szkolenia, szkolenia w systemie obron-
nym państwa dostosowane do roli organizatora oraz uwarunkowań wynikających 
z realizowanych zadań obronnych, forma szkolenia, termin i miejsce szkolenia, wy-
brane grupy szkoleniowe, ustalenia dotyczące organizacji szkolenia (Plan szkolenia 
obronnego…, 2017).

Oprócz przeprowadzanych rokrocznie szkoleń możliwa jest także, o czym wspo-
mniano na początku rozważań, realizacja ćwiczeń obronnych. Ze względu na ko-
nieczność przygotowania w  tym zakresie znacznego potencjału, a  co za tym idzie 
– asygnowania sporych środków finansowych, nie przewidziano konieczności ich 
corocznego organizowania. Ćwiczenia o największym zasięgu terytorialnym przepro-
wadzane mogą być nie rzadziej niż raz na sześć lat. W przypadku ćwiczeń o mniej-
szym zasięgu okres ten nie może przekraczać lat trzech.

Cały proces szkolenia podlegać musi oczywiście stałej i systematycznej koordyna-
cji. Wynika to z konieczności pełnej korelacji zapisów aktów prawa krajowego z wy-
tycznymi, programami i planami. Muszą one być kompatybilne i realne.

Istotnym elementem procesu szkoleniowego jest jego finansowanie. W przypadku 
szkoleń organizowanych przez Prezesa Rady Ministrów finansowanie następuje z czę-
ści budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. Szko-
lenie organizowane przez marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast finansuje się z części budżetu państwa, której dysponentem jest 
wojewoda. W przypadku pozostałych podmiotów* niebędących dysponentami środ-

* Należą do nich osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej, kierownicy 



89Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji...

ków budżetowych szkolenie finansowane jest z części budżetu państwa, której dyspo-
nentem jest organ sprawujący nadzór nad tymi podmiotami.

PRAKTYCZNA REALIZACJA SZKOLEŃ

W kontekście przedstawionych powyżej teoretycznych aspektów szkolenia obron-
nego warto scharakteryzować ich praktyczny wymiar i znaczenie w odniesieniu do 
przygotowań obronnych państwa oraz szeroko rozumianej formuły edukacji dla bez-
pieczeństwa. Konfrontacja taka pozwoli na wysunięcie wniosków co do prawnej i or-
ganizacyjnej ich poprawności.

Na pierwszy plan wysuwają się tutaj szkolenia przeprowadzane w trybie teoretycz-
nym oraz praktycznym. Można w tym momencie stwierdzić, że zasadniczo ich cel jest 
realizowany poprawnie. W związku z  opracowaniem zakresu tematycznego ćwiczeń 
sukcesywnie, w odniesieniu do zapisów programów szkolenia, organizowane są syste-
matyczne instruktaże i formy zajęć empirycznych, z reguły o zasięgu ograniczającym się 
do terenu podmiotu, na którym się je realizuje. Podlegają one kontroli w ramach spraw-
dzania wykonalności przez poszczególne podmioty administracyjne zadań obronnych. 
Zdarzają się jednak przypadki, gdy formuła czy zakres zajęć nie do końca odpowiada 
potrzebom danej jednostki administracyjnej. Jest to sytuacja niezrozumiała ze względu 
na fakt, że braki w zakresie przygotowania jednego z podmiotów mogą zaowocować 
mniejszą efektywnością działania w przypadku prowadzenia szkoleń lub ćwiczeń dla 
wielu uczestników. Poza tym świadczy o braku świadomości co do znacznej wagi przy-
gotowań obronnych w wymiarze edukacyjnym. Sytuacje tego typu są systematycznie 
wychwytywane podczas kontroli i zakres ich sukcesywnie spada.

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA ĆWICZEŃ OBRONNYCH

O ile przeprowadzenie szkoleń, nawet w postaci zajęć praktycznych, nie jest wy-
jątkowo skomplikowane ani kosztochłonne, o tyle realizacja ćwiczeń pociąga za sobą 
znacznie większe nakłady organizacyjne, ludzkie i finansowe. Każdy ich rodzaj cha-
rakteryzuje pewna specyfika. I tak na przykład ćwiczenia o zasięgu krajowym przy-
gotowywane są z wielkim rozmachem, często jako element szkolenia sił zbrojnych. 
Świadczą o tym chociażby regionalne ćwiczenia realizowane pod pseudonimem Kraj 
w wspólnie z ćwiczeniami wojskowymi Anakonda. Na tle gier i ćwiczeń zgrywają-
cych, które są realizowane przez międzynarodowy kontyngent zbrojny, ćwiczeniu 
podlega także sprawność funkcjonowania pozamilitarnych struktur obronnych 

jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych 
wskazani przez Prezesa Rady Ministrów, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych ministrom 
kierującym działami administracji rządowej lub przez nich nadzorowanych wskazani przez ministrów, 
a także kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów.
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państwa w czasie prowadzenia przez Siły Zbrojne RP połączonej operacji obronnej. 
Sprawdza się również procedury współdziałania pozamilitarnych struktur obronnych 
państwa na różnych szczeblach, w tym z organami dowodzenia Sił Zbrojnych RP 
w czasie prowadzenia połączonej operacji obronnej (Koncepcja przygotowania i prze-
prowadzenia…, 2016). Ze względu na prestiż i wagę tych przedsięwzięć realizowane 
są one na najwyższym stopniu profesjonalizmu.

W podobny sposób, chociaż według nieco innej formuły, przeprowadzane są 
ćwiczenia międzynarodowe realizowane w zakresie zarządzania kryzysowego (CMX 
i CME). Obejmować one mogą tak wojskowe, jak i cywilne elementy zarządzania 
i reagowania kryzysowego realizowane poniżej progu wojny, a więc związane z proce-
durami wojskowymi i operacjami reagowania kryzysowego lub cywilno-wojskowymi 
elementami wsparcia tych działań, jak i realizacji odrębnych przedsięwzięć wynikają-
cych z likwidacji skutków niemilitarnych zagrożeń nadzwyczajnych. 

Nieco inną formę ze względu na możliwości organizacyjne, charakter zagrożeń 
i zaplecze finansowe mają ćwiczenia przeprowadzane w strukturach administracji pu-
blicznej – posiadają one jednak w niemniejszym stopniu jak ćwiczenia krajowe, re-
gionalne czy międzynarodowe istotne znaczenie dla procesu przygotowania kadr ad-
ministracji, a w tym momencie obywateli do działania w różnego rodzaju sytuacjach 
nadzwyczajnych. Ze względu na fakt, że gros sytuacji kryzysowych, które przeradzają 
się często w różnego rodzaju kryzysy, inicjuje się właśnie na szczeblu administracji lo-
kalnej, to właśnie od sprawności jej działania zależeć będzie, czy dane niebezpieczeń-
stwo będzie ewoluować, czy zostanie zdławione w zarodku. Znaczenie tych ćwiczeń 
jest więc nawet większe niż ćwiczeń centralnych.

Ćwiczenia lokalne mają często charakter sektorowy, a więc dotyczą jedynie pewnego 
elementu przygotowań obronnych. Mogą obejmować działania systemu monitorowa-
nia zagrożeń – głównie w wymiarze ostrzegania i alarmowania, przeprowadzania akcji 
kurierskiej czy reagowania na wybrane, pojedyncze zagrożenie. Zdarzają się jednak lo-
kalne ćwiczenia o szerokim zakresie, które – chociaż przeprowadzane rzadziej – posia-
dają większą wartość edukacyjną. Pozwalają one bowiem na zgrywanie połączonych 
działań struktur administracyjnych, służb, inspekcji, straży i stowarzyszeń w sytuacji 
wystąpienia skumulowanych czynników destabilizujących o różnym charakterze.

Dobrym przykładem tego typu przedsięwzięcia są ćwiczenia pod kryptonimem 
Ratusz 2015 przeprowadzone w Siedlcach, w województwie mazowieckim. Wzięły 
w nich udział wszystkie służby, inspekcje i straże działające na terenie miasta, zapro-
szony z zewnątrz batalion obrony terytorialnej, a  także Uniwersytet Przyrodniczo-
-Humanistyczny w Siedlcach, który stanowił skuteczne uzupełnienie naukowe tego 
przedsięwzięcia. Zakres realizowanych działań był bardzo szeroki. Począwszy od epi-
zodów związanych z tzw. aktywnym strzelcem*, poprzez działanie grup dywersyjnych 
na terenie miasta, po zagrożenia nadzwyczajne w postaci rozległego zdarzenia dro-

*  Termin aktywny strzelec dotyczy osoby uzbrojonej i agresywnej, która terroryzuje cywilów w miej-
scach użyteczności publicznej (np. szkoły, centra handlowe).
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gowego. Przygotowany został także szpital polowy, w którym zabezpieczone zostały 
zastępcze miejsca szpitalne. 

Na tle epizodów terenowych rozwinięte zostały stałe dyżury Prezydenta Mia-
sta oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Realizowane było tak-
że na bieżąco wsparcie informatyczne pozwalające na komputerowe zobrazowanie 
każdego z czynników niebezpiecznych. Uzupełnieniem szkolenia była konferencja 
zorganizowana w  gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodni-
czo-Humanistycznego, podczas której specjaliści z  zakresu bezpieczeństwa naro-
dowego oraz zaproszeni ze Szwecji i Wielkiej Brytanii eksperci dzielili się swoimi 
doświadczeniami z podobnych przedsięwzięć. Konferencja miała charakter otwarty 
i mogli uczestniczyć w niej tak uczestnicy szkolenia, jak i  zainteresowane posze-
rzeniem swojej wiedzy w tym zakresie osoby postronne. Obraz medialny ćwiczeń 
uzupełniała wystawa sprzętu wojskowego na terenie parkingu uniwersyteckiego. 
Całość przedsięwzięcia zakończyło spotkanie podsumowujące oraz uroczysty apel 
na głównym skwerze miasta.

Opisany syntetycznie przebieg ćwiczenia ukazuje, w jaki sposób przy relatywnie 
niewielkich nakładach można zrealizować bardzo wszechstronną formę szkolenio-
wą, w której realnie ćwiczy się działanie połączonych potencjałów rozmaitych pod-
miotów biorących udział w realizacji przygotowań obronnych. Tego typu inicjatywy 
pozwalają na jednoczesne przećwiczenie wielu epizodów stanowiących realne, a nie 
tylko potencjalne zagrożenie dla miasta. Co więcej, rozmach tego przedsięwzięcia 
stanowił bodziec do zainteresowania się problematyką szkoleń przez ludność cywil-
ną, która winna być także poddana szkoleniu i ćwiczeniu praktycznemu.

WNIOSKI

Reasumując prowadzone rozważania teoretyczne, jak i doświadczenia praktyczne 
autora, można wysnuć kilka wniosków dotyczących problematyki szkoleń i ćwiczeń 
obronnych.

Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że stanowią one potrzebny i bardzo istotny 
element przygotowań obronnych państwa. Tylko bowiem połączenie zabezpieczenia 
prawno-organizacyjnego i materiałowo-technicznego z gotowością potencjału ludz-
kiego gwarantuje sprawną realizację reagowania na wypadek wszelkich zagrożeń.

Po drugie, należy zwiększyć uczestnictwo kierowniczej kadry administracyjnej 
w wyższych kursach obronnych. Dotychczas udział ten waha się na poziomie 60% 
wykorzystania przydzielonych miejsc. 

Po trzecie, w kontekście zbadanej dokumentacji szkoleń i ćwiczeń należy zadbać 
o jeszcze większą koordynację planowania, organizowania i realizacji tych przedsię-
wzięć, co skutkować będzie ujednoliceniem struktur i metodologii przygotowywa-
nych dokumentów (wytycznych, programów i  planów), zasad organizacji szkoleń 
oraz wykazów grup podlegających temu przedsięwzięciu.



92 Paweł Szmitkowski

Po czwarte, należy zadbać o właściwą realizację szkoleń na niższych szczeblach ad-
ministracji, zdarzają się tam bowiem dość liczne problemy. Dotyczą one opracowania 
zbyt ogólnych kierunków szkolenia czy nieuwzględnienia w dokumentach szkolenio-
wych miejscowych uwarunkowań strukturalno-organizacyjnych, charakteru doboru 
zadań obronnych, poziomu wyszkolenia oraz realnych możliwości organizatorów 
szkoleń. Pojawiają się także problemy dotyczące doboru treści, które niejednokrotnie 
nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom danego podmiotu.

Po piąte, wskazane jest połączenie szkoleń i ćwiczeń obronnych z analogicznymi 
przedsięwzięciami dotyczącymi ludności cywilnej, które powinny być realizowane 
w ramach obrony cywilnej w związku z powszechną samoobroną ludności. Jest to 
zadanie niezwykle trudne, jednak gdyby udało się je zrealizować, szkolenia obronne 
zyskałyby znacznie na rzetelności i realności.

Szkolenia obronne – jako jeden z istotnych elementów przygotowań obronnych 
państwa oraz składowa systemu edukacji dla bezpieczeństwa w Polsce – muszą pozo-
stać w obszarze pełnego zainteresowania struktur administracji publicznej. Ich wła-
ściwe przygotowanie i odpowiednie finansowanie stanowią klucz do realizacji pełne-
go zakresu przygotowań obronnych w państwie.
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SZKOLENIA OBRONNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JAKO 
ISTOTNY ELEMENT EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W RP

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, szkolenie obronne, ćwiczenie obronne, edukacja dla bez-
pieczeństwa, administracja publiczna

Streszczenie: Szkolenia i ćwiczenia obronne stanowią bardzo istotny element przygotowań 
obronnych w Polsce. Są one realizowane w strukturach administracji publicznej w oparciu 
o regulacje normatywne w postaci ustaw i rozporządzeń oraz wytycznych, programów i pla-
nów. Poprawnie zrealizowane szkolenie powinno łączyć ze sobą elementy teoretyczne oraz 
działania praktyczne, których charakter uzależniony będzie od realnych i potencjalnych za-
grożeń charakterystycznych dla danego terenu. W celu usprawnienia i uzupełnienia systemu 
szkolenia obronnego niezbędne jest powiązanie przygotowań urzędników administracji cen-
tralnej i samorządowej z analogicznymi szkoleniami ludności cywilnej, realizowanymi w ra-
mach powszechnej samoobrony. Posunięcie to pozwoli na uczynienie przedsięwzięć szkolenio-
wych bardziej rzetelnymi i realnymi.

SECURITY TRAININGS IN PUBLIC ADMINISTRATION AS AN 
IMPORTANT ELEMENT OF EDUCATION FOR SECURITY

Keywords: security, security training, security exercise, education for security, public 
administration

Abstract: Security trainings and exercises are very important for security preparation system 
in Poland. They are realised in public administration structures pursuant to normative acts, 
instructions, programs and plans. Correct trainings should combine theoretical classes with 
practical activities related with real and potential threats for particular area. To improve the 
training system, it is necessary to join security trainings for government officials and civil 
servants with similar ventures for civilians, called common self-defence. It will make them more 
reliable and actual.


