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Zarządzanie bezpieczeństwem w kontekście 
bezpieczeństwa państwa

STRESZCZENIE

Zarządzanie bezpieczeństwem jest istotną działalnością państwa zapewniającą mu 
istnienie, rozwój i realizację własnych interesów. Szczególnym rodzajem zarządzania 
bezpieczeństwem jest zarządzanie kryzysowe, definiowane jako szczególny rodzaj 
działalności organów administracji publicznej, będące elementem kierowania bez
pieczeństwem narodowym, które polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, 
reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków 
oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Zarządzanie bezpieczeństwem 
państwa jest zagadnieniem zajmującym istotne miejsce w Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz stanowiącym ważne pole rozważań eks
pertów i badaczy zajmujących się bezpieczeństwem państwa.

Słowa kluczowe: zarządzanie, bezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem, prak
seologia.

Termin „zarządzenie” przez swą interdyscyplinarność jest wieloznaczny, mętny i chwiejny 
znaczeniowo1, gdyż jest synonimem takich terminów jak „zarząd”, „kierowanie”, 
„administrowanie” 1 2, a znaczenie słownikowe terminu „zarządzać” to tyle, co „sprawować 
nad czymś zarząd” 3.

Encyklopedia PWN, odnosząc się do pojęcia „zarządzanie”, podaje, że jest nim „zbiór 
działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem (potrzebą) 
danego przedmiotu zarządzania, realizowanych w następującej sekwencji: planowanie 
(wybór celów i sposobów ich osiągania oraz precyzowanie stosownych zadań i terminów ich 
wykonania); organizowanie (przydzielanie i zapewnianie zasobów niezbędnych do realiza
cji zaplanowanych działań, w sposób gwarantujący skuteczność i sprawność zarządzania);

1 Zob. T. Kotarbiński, Elementy teorii, poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, DeAgostini, 
Altaya, Warszawa 2003, s. 49-58.

2 Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, tom 3, PWN, Warszawa 1983, s. 954.
3 Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl, dostęp: 14.10.2019 r.

mailto:gwardynski@onet.pl
https://sjp.pwn.pl


64 Robert Gwardyński

przewodzenie (kierowanie, motywowanie do współpracy w trakcie realizacji zadań); kontro
lowanie (stała obserwacja postępów i podejmowanie korygujących decyzji)”4.

Pojęcie „zarządzanie” można interpretować w kontekście:
• cybernetycznym -  w którym jest pewną szczególną formą sterowania, a zatem jest 

„wszelkim celowym oddziaływaniem jednego systemu na inny w celu otrzymywania ta
kich samych zmian przebiegu procesu zachodzącego w przedmiocie sterowania lub stanu 
sterowanego systemu w danej chwili, które uważa się za pożądane” 5;

• systemowym (radykalnie funkcjonalnym) -  „jako utrzymywanie równowagi między or
ganizacją a jej otoczeniem oraz wszystkimi jej podsystemami” 6;

• socjologicznym -  jako pewien wtórny stosunek społeczny zachodzący w grupach wtór
nych7;

• prakseologicznym -  kładąc znak równości pomiędzy możnością kierowania ludźmi 
a władzą (władza nad ludźmi jest pewną możnością kierowania nimi8).
Tadeusz Pszczołowski wskazuje, że zarządzanie to działanie „polegające na dyspono

waniu zasobami” lub „zmierzające do spowodowania funkcjonowania rzeczy, organizacji 
lub osób podległych, zgodnie z celem zarządzającego” 9.

Podejście prakseologiczne sprzyja postrzeganiu zarządzania jako działania złożonego 
(działalności), na które składają się poszczególne czyny pojedyncze, zgodne ze sobą prze
strzennie i czasowo oraz wspólnie nakierowane na realizację celu nadrzędnego10 11.

Zarządzanie, jak każdy czyn, podlega sprawnościowej ocenie utylitarnej, sprowadzającej 
się do pytań o jego skuteczność i ekonomiczność11.

Istnieją funkcje zarządzania, do których zaliczyć można:
• planowanie (określenie celów, sposobów ich osiągnięcia i możliwości działania);
• organizowanie (ludzi i innych zasobów, w tym: finansowych, rzeczowych, informacyjnych);
• przewodzenie (zespół czynności zapewniających przyczynienie się członków organizacji 

do jej powodzenia);
• kontrola (monitorowanie działań zmierzających do realizacji celów organizacji)12. 

Zarządzanie ma szczególnie ważne znaczenie w tych obszarach działalności państwa,
które dotyczą jego bezpieczeństwa13.

4 Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl, dostęp: 14.10.2019 r.
5 A. Chrisidu-Budnik, Cybernetyczna interpretacja pojęcia zarządzanie [w:] Nauka o organizacji 

i zarządzaniu, red. A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Kolonia Limited 2005, s. 247.
6 A. Chrisidu-Budnik, Systemowa interpretacja pojęcia zarządzanie [w:] Nauka o organizacji 

i zarządzaniu..., s. 248.
7 Zob. A. Chrisidu-Budnik, Socjologiczna interpretacja pojęcia zarządzanie [w: ] Nauka o organizacji 

i zarządzaniu..., s. 248.
8 Zob. A. Pakuła, Prakseologiczna interpretacja pojęcia zarządzanie [w:] Nauka o organizacji 

i zarządzaniu., s. 242-246.
9 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy Imienia 

Ossolińskich, Wrocław -  Warszawa -  Kraków -Gdańsk 1978, s. 288.
10 Zob. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wroc

ław -  Warszawa -  Kraków -  Gdańsk -  Łódź 1982, s. 7.
11 Zob. T. Kotarbiński, Abecadłopraktyczności, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, s. 18.
12 Zob. J. Supernat, Funkcje zarządzania [w:] Nauka o organizacji i zarządzaniu..., s. 249-250.
13 Szerzej: R. Gwardyński, Policja w systemie zarządzania kryzysowego [w:] Współczesne uwarun

kowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, red. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 
2018, 189-204.

https://encyklopedia.pwn.pl
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Bezpieczeństwo jest terminem multidyscyplinamym, jednak w odniesieniu do podmiotu, 

jakim jest państwo, może być rozumiane zarówno jako stan zapewniający państwu istnienie, 
rozwój i zaspokojenie jego interesów14, jak i proces, w ramach którego ów stan jest utrzymy
wany lub też przywracany w drodze działań perseweracyjnych o charakterze zmiennym15. 
Bernard Wiśniewski wskazuje, że z jednej strony bezpieczeństwo państwa jest stanem uzy
skanym „w wyniku zorganizowanej obrony i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi, określonym stosunkiem potencjału obronnego do skali zagrożeń” 16, z dru
giej jest ono „związane integralnie z procesem powstawania nowoczesnych państwowości, 
powinno być postrzegane jako ciągły proces, podlegający zmianom zarówno co do zasięgu, 
jak i jakości” 17.

W przypadku Rzeczpospolitej Polskiej bezpieczeństwo państwa jest utożsamiane z bez
pieczeństwem narodowym, które Waldemar Kitler definiuje jako: „proces obejmujący róż
norodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa), 
w tym ochronę i obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego 
społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący 
sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej 
ochronie” 18.

W Polsce zarządzanie bezpieczeństwem jest realizowane w ramach podsystemu kiero
wania będącego częścią systemu bezpieczeństwa narodowego, „obejmującego siły, środki 
i zasoby przeznaczone przez państwo do realizacji zadań w tym obszarze, odpowiednio zor
ganizowane, utrzymywane i przygotowywane” 19.

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku podsy
stem kierowania jest zdefiniowany jako kluczowy element systemu bezpieczeństwa naro
dowego: „Tworzą go organy władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, 
wykonujący zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, wraz z organami doradczymi 
i aparatem administracyjnym oraz procedurami funkcjonowania i stosowną infrastrukturą. 
Jego fundamentem są trwałe zasady ustrojowe. Szczególna rola w kierowaniu bezpie
czeństwem narodowym przypada Parlamentowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
i Radzie Ministrów. Istotnym elementem podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodo
wym jest zarządzanie kryzysowe” 20.

Według Rafała Kochańczyka zarządzanie kryzysowe to „działalność organów admini
stracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega 
na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym (faza zapobiegania), przygotowaniu do przejmo
wania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań (faza przygotowania), reagowaniu
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14 Zob. R. Gwardyński, Safety inPraxeologicalApproach [w.]Security-  Threats, Law andOrganiza- 
tion, red. B. Wiśniewski, G. G. Sander, P. Kobes, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2019, s. 9-10.

15 Szerzej: Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, red. nauk. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, 
T. Wojtuszek, WSA, Bielsko-Biała 2007.

16 B. Wiśniewski, Przygotowania obronne resortu spraw wewnętrznych, WSPol, Szczytno 2014, 
s. 135.

17 B. Wiśniewski, System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, WSPol, 
Szczytno 2013, s. 44.

18 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, AON, 
warszawa 2011, s. 31.

19 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2014, p. 15.
20 Ibidem, p. 16.
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w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (faza reagowania), usuwaniu ich skutków 
oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej (faza odbudowy)” 21.

Realizacji zadań w ramach zarządzania bezpieczeństwem, w tym szczególnie zarządzania 
kryzysowego, towarzyszą ważne zasady22. Zaliczyć do nich można:
• zasadę prymatu jednoosobowego kierownictwa (pierwszeństwo dla kierowania wyko

nywanego przez uprawniony podmiot jednoosobowy, jednak należy mieć na uwadze, 
że i organy kolegialne w polskim systemie prawnym sprawują zarządzanie, np. Rada Mi
nistrów sprawuje zarządzanie kryzysowe na terenie państwa polskiego)23;

• zasadę odpowiedzialności organów władzy publicznej (odpowiedzialność organu zarzą
dzającego bezpieczeństwem za skutki podejmowanych działań, w tym decyzji)24;

• zasadę powszechności (zobowiązanie do udziału w zarządzaniu kryzysowym wszystkich 
określonych prawem podmiotów zgodnie z ich właściwością);

• zasadę prymatu układu terytorialnego (zakres realizacji przez podmiot zarządzający za
dań uwzględnia podział terytorialny państwa);

• zasadę podejścia funkcjonalnego (realizacja zarządzania w oparciu o formalizowane pro
cedury działań wyodrębnionych ze względu na ich rodzaj i charakter);

• zasadę zespolenia (poprzez nadanie organom administracji ogólnej władztwa wobec pod
miotów administracji zespolonej i niezespolonej);

• zasadę ciągłości funkcjonowania państwa (zapewniającej kontynuację funkcjonowania 
państwa w czasie wojny, kryzysu i pokoju)25.
Analiza powyższych zasad uzasadnia dostrzeżenie jeszcze jednej, której można nadać 

nazwę „zasady działań zespołowych” w ramach zintegrowanego systemu bezpieczeństwa 
państwa (bezpieczeństwa narodowego)

Zarządzanie bezpieczeństwem, w tym zarządzanie kryzysowe26, jest działaniem nie tylko 
złożonym (na który składają się poszczególne czyny będące wobec siebie splotem czynów 
prostych), ale i zbiorowym (istnienie wielu sprawców impulsu dowolnego wywołującego 
skutek w postaci dzieła zwanego bezpieczeństwem).

System bezpieczeństwa państwa tworzą elementy, do których w ujęciu podmiotowym 
zalicza się „ogół podmiotów wykonujących określone funkcje (obowiązki) związane 
z zapewnieniem warunków bezpiecznego funkcjonowania struktur państwa oraz ochroną 
ludności i majątku narodowego przed skutkami oddziaływań kryzysowych i wojennych” 27. 

Działania zbiorowe (wieloosobowe) można zaklasyfikować do trzech typów działań:
• kolektywnych (charakteryzujących się brakiem specjalizacji w podziale pracy w zakresie 

wykonywania czynów prostych przez członków kolektywu);

21 Leksykon terminów policyjnych, red. R. Kochańczyk, P. Mięsiak, SP, Katowice 2019, s. 147.
22 Szerzej: J. Prońko, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Kryzys i zarządzanie, WSA, Bielsko-Biała 2006.
23 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 

z późn. zm.
24 Szerzej: B. Wiśniewski, J. Kozioł, J. Falecki, Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych, 

WSPol, Szczytno 2017.
25 Zob. B. Kaczmarczyk, Możliwości doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego w Rzeczypo

spolitej Polskiej, WSOWL, Wrocław 2015, s. 59-60.
26 Szerzej: Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania, red. nauk. J. Stawnicka, 

B. Wiśniewski, R. Socha, WSPol, Szczytno 2011.
27 B. Wiśniewski, System bezpieczeństwa..., s. 122.
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• grupowych (charakteryzujących się specjalizacją w podziale pracy w zakresie wykony

wania czynów prostych przez członków grupy przy braku ich współzależności);
• zespołowych (charakteryzujących się wysokim poziomem specjalizacji w podzia

le pracy na poziomie czynów prostych i zabiegów z dużym stopniem współzależności 
i współdziałania)28.
Biorąc pod uwagę, że:

• podmioty zarządzające bezpieczeństwem funkcjonują w ramach systemu (co sprawia, 
że pomiędzy nimi zachodzą interakcje bezpośrednie i pośrednie, istnieje silna współza
leżność i kooperacja, choćby dotyczyła ona pewnego wycinka rzeczywistości);

• oczekuje się -  w interesie społecznym -  od podmiotów zarządzających bezpieczeństwem 
skutków związanych z efektem synergii (a ów efekt powstaje przy działaniu zespoło
wym);

• działania podmiotów zarządzania bezpieczeństwem noszą znamiona administracji pań
stwowej opartej o spójny wewnętrznie, logiczny i celowy system prawa (administracja 
państwa realizowana jest przez powołane prawem podmioty reprezentujące władztwo 
państwowe, działające w imieniu państwa, gdy cel zakres i tryb ich działań organizator
skich określony jest prawem)29,

należy się skłaniać ku temu, by uznać, że działalność podmiotów zarządzających bezpieczeń
stwem winna być działaniem zespołowym, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
państwa (bezpieczeństwa narodowego).

Organem sprawującym zarządzanie kryzysowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest 
organ kolegialny -  Rada Ministrów (art. 7 ust. 1 UoZK30), we właściwości której znajduje się 
prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 146 ust. 1 
KRP31).

Do zadań Rady Ministrów należy między innymi zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrz
nego państwa32 oraz porządku publicznego (art. 146 ust. 4 pkt 7 KRP).

Do zadań Prezesa Rady Ministrów w obszarze zarządzania kryzysowego należy określe
nie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego33 z uwzględnieniem 
zobowiązań wynikających z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
oraz organów odpowiedzialnych za ich uruchamianie (art. 7 ust. 4 UoZK.)

Szczególne znaczenie w sprawowaniu zarządzania kryzysowego ma minister właś
ciwy do spraw wewnętrznych kierujący działem administracji rządowej „Dział sprawy 
wewnętrzne” obejmujący m.in. sprawę zarządzania kryzysowego (art. 29 ust. 1 pkt 3
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28 Zob. J. Korczak, Działanie i cel [w:] Nauka o organizacji i zarządzaniu..., s. 134.
29 Zob. Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, PWN, Warszawa 

1984, s. 8-11.
30 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 

z późn. zm.
31 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie 

Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 
25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. 
1997 nr 78 poz.483 z późn. zm.

32 Szerzej, Z. Ścibiorek, B. Wiśniewski, B. R. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne. 
Podręcznik akademicki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017.

33 Szerzej, B . Wiśniewski, J. Falecki, System zarządzania kryzysowego państwa, w tym Sił Zbrojnych 
RP, WSA, Bielsko-Biała 2008.
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UoDA34). Minister ten w przypadkach niecierpiących zwłoki sprawuje zarządzanie kryzy
sowe na terenie Polski, zawiadamiając o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów (art. 7 
ust. 2 UoZK).

Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad: działalnością Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, Szefa Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Służby Ochrony 
Państwa.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest 
wojewoda (art. 14 ust. 1 UoZK) wykonujący zadania administracji rządowej na jego terenie 
(art. 2 pkt. 1 UoW35) pod kierunkiem Prezesa Rady Ministrów (art. 8 ust. 1 UoW).

Wojewoda jest m.in. przedstawicielem Rady Ministrów w województwie (art. 3 ust. 1 
pkt 1 UoW), do zadań którego należy m.in. wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie 
obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odręb
nych ustaw (art. 22 pkt 4 UoW), a w szczególności:
• kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagro

żeń na terenie województwa;
• realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: wydawanie starostom zaleceń 

do powiatowych planów zarządzania kryzysowego; zatwierdzanie powiatowych planów 
zarządzania kryzysowego; przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia ministro
wi właściwemu do spraw administracji publicznej wojewódzkiego planu zarządzania kry
zysowego; realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;

• zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarzą
dzania kryzysowego;

• wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej;

• wykonywanie przedsięwzięć wynikających z dokumentów planistycznych wykonywa
nych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie;

• zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycz
nym;

• współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiega
nia, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

• organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej (art. 14 ust. 2 
UoZK).
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest 

starosta jako przewodniczący zarządu powiatu (art. 17 ust. 1 UoZK). Zarząd powiatu jest 
organem władzy powiatu (art. 8 ust. 2 pkt 2 UoP36), organem wykonawczym powiatu (art. 26 
ust. 1 UoP) będącego lokalną wspólnotą samorządową (art. 1 UoP), do zadań której należy 
między innymi zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środo
wiska (art. 4 ust. 1 pkt 16 UoP).

Starosta wykonuje zadania administracji rządowej w województwie (art. 2 pkt. 4 UoW).

Robert Gwardyński

34 Ustawa z dnia 4 września 1997 o działach administracji rządowej, Dz.U. 2019 poz. 945 z późn. zm.
35 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.U. 

z 2019 poz. 1464.
36 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2019 poz. 511.
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Zadania starosty w ramach sprawowanego zarządzania kryzysowego na terenie powiatu 
polegają na:
• kierowaniu monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagro

żeń na terenie powiatu;
• realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: opracowywaniu i przedkładaniu 

wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego; realizacji 
zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego; wydawaniu organom gminy 
zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego; zatwierdzaniu gminnego planu 
zarządzania kryzysowego;

• zarządzaniu, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarzą
dzania kryzysowego;

• wykonywaniu przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powia
tów i miast na prawach powiatu;

• zapobieganiu, przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze terrorystycz
nym;

• współdziałaniu z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciw
działania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

• organizowaniu i realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej (art. 17 
ust. 2 UoZK).
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze gminy jest właś

ciwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 19 ust. 1 UoZK). Podmioty te 
są organami władzy gminy (art. 11a pkt 2 UoG37) będącej wspólnotą samorządową oraz 
odpowiednim terytorium (art. 1 UoG), do zadań której należy m.in. zapewnienie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpoża
rowej (art. 7 ust. 1 pkt 14 UoG).

Właściwi miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykonują zadania administra
cji rządowej w województwie (art. 2 pkt. 4 UoW). Do ich zadań w kontekście zarządzania 
kryzysowego należy:
• kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagro

żeń na terenie gminy;
• realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: realizacja zaleceń do gminnego 

planu zarządzania kryzysowego; opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwier
dzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;

• zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarzą
dzania kryzysowego;

• wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin 
i gmin o statusie miasta;

• zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycz
nym;

• współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciw
działania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

• organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej (art. 19 ust. 2 
UoG).

Zarządzanie bezpieczeństwem w kontekście bezpieczeństwa państwa

37 Ustawa z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2019 poz. 506.



70 Robert Gwardyński

Analizując umiejscowienie w strukturze systemu bezpieczeństwa państwa podmiotów 
(wraz z ich zadaniami) realizujących zarządzanie kryzysowe w Polsce, uznać należy, że dzia
łalność związana z zarządzaniem bezpieczeństwem jest wysoce złożona, zarówno pod kątem 
wielości czynów składowych, jak i podmiotów współuczestniczących, co wymaga odpo
wiedniego planowania.

Zarządzanie bezpieczeństwem jest na tyle ważkim zagadnieniem, iż zajmuje istotne miej
sce w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Ma ono bowiem 
determinujący wpływ na sprawność działalności (działań zbiorowych) podsystemów wyko
nawczych, w tym operacyjnych (obronny i ochronne) oraz wsparcia (społeczne i gospodar
cze).

Bezpieczne państwo poprzez właściwie prowadzone zarządzanie bezpieczeństwem, 
w tym zarządzanie kryzysowe, jest w stanie zapewnić sobie istnienie i przetrwanie w sytuacji 
kryzysu, rozwój i realizację własnych interesów. Z tego też względu poszukiwanie nowych 
możliwości doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem jest polem działań wybitnych eks
pertów i badaczy zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w wymiarze państwowym 
i narodowym.
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SUMMARY 

Robert Gwardyński

Security management in the context of national security

Security management is an important activity of the state ensuring its existence, de- 
velopment and realization of its own interests. A special type of safety management 
is crisis management, defined as a specific type of activity of public administration 
bodies that is part of national security management, which consists in preventing crisis 
situations, preparing to take control over them through planned actions, responding 
to emergencies, removing their effects and restoring critical resources and infrastruc- 
ture. The management of state security is an issue that occupies an important place 
in the National Security Strategy of the Republic of Poland and constitutes an important 
field of consideration for experts and researchers dealing with state security.

Key words: management, security, security management, praxeology.
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