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Streszczenie 
Artykuł jest próbą metodologicznego (w ujęciu strategicznym) podejścia do 

analizy mającej na celu określenie możliwych oczekiwań w stosunku do administracji nie‑
zespolonej, jaką są siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do zagrożeń, jakie 
mogą mieć miejsce na terenie województwa lubuskiego i oczekiwań organów administra‑
cji wykonujących funkcje kierownicze i dowódcze w systemie zarządzania kryzysowego 
okresu pokojowego. Autor jest wykładowcą na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa 
Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, z praktyką 
w systemach zarządzania kryzysowego.
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Wstęp

Skutki klęsk, katastrof i innych sytuacji trudnych, jakie mogą destrukcyjnie 
oddziaływać na współczesne społeczeństwa, wymagają uwzględniania wszyst‑
kich możliwych potencjałów reagowania w celu wykorzystania efektu synergii. 
Efekt ten polega na wykorzystaniu sił i środków będących w dyspozycji orga‑
nów administracji, instytucji, podmiotów i osób prywatnych, które w normalnych 
warunkach funkcjonowania nie muszą być ze sobą powiązane układami zależno‑
ści, natomiast w sytuacji zagrożenia mogą ze sobą współdziałać uzupełniając się 
wzajemnie, dzięki zsumowaniu potencjałów.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie metodologii określa‑
nia zadań dla sił zbrojnych w ramach zwalczania skutków klęsk i katastrof na 
terenie województwa lubuskiego. 
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1. Zarys sytuacji geopolitycznej

Wraz z końcem „zimnej wojny” system Cywilnej Obrony Rzeczpospolitej ulegał 
przemianom, podobnie jak to się działo i w innych krajach. Przygotowanie do 
prowadzenia klasycznej wojny naziemnej na europejskim teatrze działań wojen‑
nych z biegiem lat stało się możliwe, ale nieprawdopodobne; spowodowało szereg 
deficytów w zakresie gotowości państw do przeciwdziałania zagrożeniom okresu 
pokoju, ograniczania ich rozprzestrzeniania oraz usuwania skutków.

Nowe formy zagrożeń zaczęły coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu, 
na które wcześniejszy system cywilnej obrony państwa nie był przygotowany 
i na przeciwdziałanie, którym nie jesteśmy w pełni przygotowani w czasach nam 
współczesnych1.

Konflikty etniczne, ekstremizmy polityczne, coraz głębsze podziały 
społeczeństw, fundamentalizm religijny zakorzeniają się coraz bardziej w życiu 
społeczności światowej, połączone z użyciem środków masowego rażenia mogą 
eskalować do kryzysów regionalnych i wojen. Ataki na USA we wrześniu 2001r., 
oraz późniejsze chociażby w Europie, uwidoczniły wszystkim, jak wrażliwe są 
współczesne społeczeństwa. Niedostatki w przygotowaniach do obrony społe‑
czeństw wykazują także poważne awarie i wypadki, burze i inne ekstremalne 
zdarzenia meteorologiczne.

Upadek Związku Radzieckiego i równolegle przebiegające zmiany geo‑
polityczne w byłym obszarze wpływów doprowadziły do lokalnych niestabilności, 
zaistnienia nowych kryzysów i konfliktów, jak również ich erupcji na obszarach 
tradycyjnie postrzeganych jako zagrożone kryzysami.

Zdarzenia, procesy i zjawiska, takie jak:
 – ciągły brak stabilności politycznej na Bałkanach;
 – dramatycznie przebiegające regionalne kryzysy polityczne i konfliktów 

na bliskim i dalekim wschodzie ze swoimi konsekwencjami w postaci 
zwiększonej fali migracji;

 – ataki terrorystyczne w różnych częściach świata;
 – wzrastający brak poszanowania dla międzynarodowych praw człowieka  

i konsekwencje dla ludności cywilnej w obszarach kryzysowych;
 – stałe zwiększanie zewnętrznego zaangażowania politycznego i militar‑

nego Polski – powodujące niebezpieczeństwo wzrostu zainteresowania 
naszym krajem przez politycznych lub religijnych fundamentalistów;

 – konsekwencje odejścia przez Rosję od budowy państwa demokratycznego;

1 Por. W. Geier, Neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland, Lipsk 2003.
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 – zmiany w klimacie powodują konieczność szybkiego, elastycznego 
i kompleksowego analizowania środowiska zagrożenia i podejmo‑
wania decyzji politycznych w zakresie przygotowania państwa do 
stanobrony przed zagrożeniami. 

Przytoczone zjawiska to tylko część fenomenów powodujących również 
konieczność poszukiwania możliwości zwiększenia efektywności wykorzystania 
efektu synergii występującego przy połączeniu wspólnego działania systemów 
cywilnej i militarnej obrony państwa oraz podejmowaniu w sposób elastyczny 
decyzji politycznych w zakresie przygotowania państwa do stanu obrony przed 
różnymi zagrożeniami. 

Gotowość pojedynczego państwa, jak również gotowość do wzajemnego 
udzielania sobie pomocy w ramach cywilnej obrony wspólnej przy zagrożeniach 
okresu pokojowego stanowią od dawna przedmiot zainteresowania Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, wspólnot europejskich i NATO.

 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, ogłaszając lata dzie‑
więćdziesiąte dekadą przeciwdziałania katastrofom, przyjęło również wytyczne 
umożliwiające przyjęcie ujednoliconej terminologii w zakresie katastrof. Ter‑
minologia ta w swoim zamyśle miała być swoistym słownikiem ułatwiającym 
wzajemne porozumiewanie się specjalistów różnych branż. Efekty podjętych 
wtedy działań skutkują pozytywnie także w czasach nam współczesnych.

Typologia rodzajów katastrof, zaproponowana w ramach dekady przeciw‑
działania katastrofom przedstawiona została w tabeli 1.

Tabela 1. Typologia katastrof

Typ Występujące zjawisko Przyczyny naturalne Działalność człowieka

I. Tak zwane katastrofy naturalne

1. Katastrofy
występujące 
nagle

a) ekstremalne zdarzenia
geotektoniczne, podmorskie
trzęsienia ziemi, wybuchy
wulkanów ruchy skorupy 
ziemskiej (urwanie się góry,
osuwiska, zawaliska)

a) różne formy przesunięć
 płyt skorupy ziemskiej

a) przykłady:
 ‑ zamieszkiwanie na zagrożonych tere‑
nach, niewystarczające przedsięwzięcia 
ochronne

b) ekstremalne zdarzenia
 pogodowe 
aa) powodzie

b) przyczyny atmosferyczne

aa)ekstremalne opady

b)przykłady:

aa)  ‑ jak a)
 ‑ degradacja rzek
 ‑ wycinanie lasów, zmiany środowiska;
 ‑ coraz częstsze opady ekstremalne 
spowodowane antropogenicznymi 
zmianami klimatu
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Typ Występujące zjawisko Przyczyny naturalne Działalność człowieka

bb) burze i silne opady
 ‑ powodzie spowodowane 
sztormem i orkany na śred‑
niej szerokości;
 ‑ tropikalne cyklony, hura‑
gany, tajfuny, tornada 

bb) powstawanie obszarów
wiatrów/ wirów wiatrowych
w obszarach niskiego 
ciśnienia

bb) jak a)
wzmocnienie siły burz i opadów 
poprzez antropogeniczne zmiany 
klimatu

cc) grad, fronty zimnego 
i ciepłego powietrza

cc) ekstremalne temperatury cc) jak b), bb)

c) pozostałe zdarzenia
 ekstremalne pożary lasów 
i stepów, lawiny, plaga 
szarańczy itp.

c) rozmaite przyczyny m.in.
 przegrzanie

c) rozmaite przyczyny,
 między innymi podpalenia

2. Katastrofy
 powstające 
powoli
 ‑ nawroty 
periodyczne
 ‑ stany ciągłe

głód, fale uciekinierów,
zestepowienie, wchodzenie
pustyń na tereny zajmowane
przez człowieka

Susze  ‑ nadmierne przeciążenie
środowiska w wyniku wzrostu ludno‑
ści marginalizacji socjalnej i biedy,
 ‑ niewystarczające przedsięwzięcia 
w zakresie wyżywienia i zapewnienia 
przychodu (brak rezerw środków 
spożywczych oraz programów zapew‑
niających miejsca pracy)

II. Wojny Konflikty wojenne, często
łączone z falami uciekinie‑
rów, suszami i stratą zbiorów

 ‑ przyczyny socjalne (zanik zapasów)
 ‑ napięcia etniczne,
 ‑ konflikty religijne,
 ‑ konflikty graniczne,
 ‑ niewystarczająca prewencja przed 
konfliktami,
 ‑ interesy sił politycznych

III. Katastrofy 
technogeniczne

zanieczyszczenie ropą i jej 
pochodnymi, uwolnienie 
gazów trujących, promienio‑
wanie radioaktywne,
awarie techniczne różnego
rodzaju

trzęsienia ziemi, zawały
powodzie

Niewystarczające przedsięwzięcia 
zabezpieczające

Źródło: Ch. Eikenberg, Journalisten – Handbuch zum Katastrophenmanagement, Deutsches IDNDR – 
Komitee für Katastrophenvorbeugung e.V., 5 Auflage, Bonn 1998, s. 3 ‑4.

Wspólnoty europejskie przygotowały i wdrożyły w życie szereg pro‑
gramów, dzięki którym wsparciu podlegały działania mające na celu poprawę 
stopnia przewidywania zjawisk, modelowania ich przebiegu oraz wnioskowania 
na przyszłość, przygotowania cywilnych potencjałów reagowania na zagrożenia, 
jak również wydawały określone akty prawne wpływające na wzrost obiektyw‑
nego stopnia bezpieczeństwa (przykłady: dyrektywa Seveso I, II i III, Europejski 
mechanizm ochrony ludności).

W Rzeczpospolitej Polskiej, podobnie jak w innych państwach członkow‑
skich NATO, zaistniały radykalne zmiany w zakresie wielkości wojsk, zakresu ich 
wyposażenia sprzętowego oraz czasu reakcji na sygnał wezwania do udzielenia 
pomocy w ramach porozumień wzajemnych lub współdziałania prawnego. 
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Podkreślenia wymaga to, że we wcześniejszym okresie siły zbrojne 
uważane były jako pewne, szybkie i w szerokim zakresie wsparcie dla służb zaj‑
mujących się organizowaniem prowadzenia działań ratowniczych podczas klęsk 
żywiołowych i katastrof.

Zgodnie z wytycznymi NATO w zakresie Cywilnego Planowania na 
Wypadek Zagrożeń (CEP) oraz w zakresie współpracy cywilno ‑wojskowej 
poważne znaczenie ma oparcie się sił zbrojnych na zasobach cywilnych, jak rów‑
nież wsparcie działań cywilnych przez potencjał sił zbrojnych. Przykładem w tym 
zakresie mogą być wytyczne w zakresie organizacji Euroatlantyckiej Jednostki 
Reagowania Podczas Katastrof (EADRU)2. 

Województwo lubuskie położone jest w zachodniej części Polski. Graniczy  
z województwami: Zachodniopomorskim, Wielkopolskim, Dolnośląskim oraz 
Republiką Federalną Niemiec. 

Województwo lubuskie znajduje się na obszarze zlewni Odry. Dodatko‑
wym elementem charakterystycznym jest znaczny wskaźnik zalesienia. W lasach 
dominuje drzewostan iglasty. Na terenie województwa panuje klimat zbliżony 
swoim charakterem do morskiego.

Teren województwa jest ważnym obszarem tranzytowym w kierunkach: 
północ – południe Europy, pozostała część kraju – zachód i północny zachód 
Europy, południe kraju – porty. Wśród masy towarowej transportowane są również 
Toksyczne Środki Przemysłowe.

Województwo lubuskie jest jednym z najatrakcyjniejszych terenów tury‑
stycznych w kraju.

2. Realne i potencjalne zagrożenia

Na obszarze województwa lubuskiego mogą wystąpić zagrożenia związane z:
1) katastrofalnymi pożarami lasów – w obszarze granicy zachodniej 

występują kompleksy leśne, pożary, których mogą przyjąć katastro‑
falne rozmiary;

2) powodziami i awariami urządzeń hydrotechnicznych – mogącymi 
powodować katastrofalne zatopienia. Zachwianie swobody spływu wód 
do Morza Bałtyckiego, przy intensywnych opadach w dorzeczu Warty, 
Odry, Nysy Łużyckiej może prowadzić do powstawania spiętrzeń 

2 EADRU – Euro  ‑ Atlantic Disaster Response Unit  ‑ tłumaczenie własne odbiegające od wielu używa‑
nych tłumaczeń, oddające chyba najpełniej charakter tego tworu organizacyjnego, patrz NATO’s Role  
in Disaster Assistance,  ‑ Second Edition, NATO 2001.
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a w konsekwencji powodzi. Wylanie rzeki Odry stanowi nadal realne 
zagrożenie. Tylko w 1997 r. łączne szkody powstałe w wyniku powodzi 
zostały oszacowane przez ekspertów na 4 mld USD po stronie pol‑
skiej i 650 mln USD w kraju związkowym Brandenburgia w RFN3. 
Połączenie dróg wodnych powoduje dodatkowo możliwość przemiesz‑
czania się zanieczyszczeń przez obszar kilku województw;

3) skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi – w analizowanym 
obszarze znajduje się szereg zakładów wykorzystujących bądź produ‑
kujących substancje chemiczne;

4) katastrofami komunikacyjnymi w transporcie drogowym, szynowym, 
wodnym i powietrznym – przez obszar województwa prowadzą szlaki 
komunikacyjne w zakresie wszystkich rodzajów środków transportu. 
Ewentualne skutki katastrof mogą powodować powstanie określonych 
strat w ludziach, gospodarce i środowisku naturalnym. Dodatkowym 
niebezpieczeństwem jest możliwość rozprzestrzenienia substancji po 
drogach wodnych. Szczególne zagrożenie powodowane jest w wyniku 
nieprzestrzegania przez przewoźników przepisów ONZ ADR;

5) katastrofami budowlanymi – duża część obiektów na tych terenach 
pochodzi z okresu przedwojennego. Brak środków na remonty kon‑
strukcji i wymianę instalacji wewnętrznych na nowe, może prowadzić 
do powstawania katastrof budowlanych;

6) awariami urządzeń i instalacji technologicznych – do zagrożeń ze 
strony instalacji technologicznych można zaliczyć (oprócz zakładów 
pracy) możliwość i ewentualne skutki awarii sieci gazowych wyso‑
kiego ciśnienia. oraz możliwe skutki awarii rurociągu naftowego. 
Rurociąg ten został oddany do eksploatacji w latach 1968 ‑1974. 
W związku z czym należy się liczyć z prawdopodobieństwem 
występowania awarii polegających na powstawaniu rozszczelnień 
i wycieków będących tego wynikiem miejscach przejścia przez Wartę;

7) wybuchami i erupcjami z odwiertów – specyfika układu geologicznego 
sprzyja występowaniu na tym obszarze złóż ropy naftowej i gazu;

8) epidemiami itp. – bliskość granicy oraz fakt swobody w podróżowaniu 
powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa możliwości zawleczenia 
szeregu chorób niebezpiecznych dla ludzi, zwierząt i roślin. Ogniska 
zapalne mogą w sprzyjających sytuacjach przyjmować skalę epidemii.

3 B. Kerski, Czy zagraża nam utonięcie? Kryzys ekonomiczny i ekologiczny w naszych społeczeństwach na 
przykładzie powodzi 1997 r., „Dialog” 1998, nr 3 ‑4, s.113.
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3. Źródła nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska

Klasyfikując potencjalne zagrożenia wystąpienia katastrof, jako punkt wyjścia 
przyjąć można podział źródeł na:

 – stacjonarne – odnoszące się do obiektów, instalacji, obiektów z proce‑
sami magazynowania;

 – ruchome – związane z transportem drogowym, kolejowym, wodnym, 
w rurociągach, lotniczym materiałów niebezpiecznych.

W wyniku zainicjowania określonych procesów może dojść do:
 – eksplozji palnych gazów, par, pyłów, i materiałów wybuchowych;
 – pożarów z lotnymi i toksycznymi produktami procesów spalania;
 – rozprzestrzeniania się niebezpiecznych gazów, par, aerozoli;
 – rozprzestrzeniania się zatrutej i radioaktywnej wody gaśniczej;
 – uwolnienia się płynnych i stałych materiałów niebezpiecznych.

W efekcie może dojść do skażenia powietrza, wody lub ziemi, a w konsekwencji 
może powstać zagrożenie dla ludzi, środowiska i gospodarki.

Do najważniejszych zakładów mogących być potencjalnymi źródłami 
zagrożeń należą:

 – Zakłady Chemiczne;
 – Zakłady papiernicze w Kostrzynie;
 – Zakłady wodociągów zajmujące się produkcją wody pitnej przy stoso‑

waniu chloru w procesie uzdatniania wody:
 – rurociąg naftowy PERN;
 – odwierty naftowe i gazu; 
 – rozlewnie gazu płynnego;
 – bazy produktów naftowych;
 – zakłady posiadające instalacje chłodnicze przemysłowe z amoniakiem;
 – zakłady branży metalowej;
 – rurociągi gazowe średniego i wysokiego ciśnienia;
 – transport drogowy, kolejowy i wodny.

Poważne wyzwanie stanowią także niewypały i niewybuchy jako pozo‑
stałość po II wojnie światowej.
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4. Klasyfikacja oddziaływania skutków katastrof 

Skutki katastrof oddziaływujące na społeczeństwa można sklasyfikować według 
oddziaływania na: źródła energii, materii oraz zaopatrzenia. W wyniku oddziały‑
wania skutków zagrożeń:

 – w źródłach energii dochodzić może do uwolnienia się energii lub jej 
przemiany, w konsekwencji ograniczenie w zaopatrzeniu w energię;

 – w źródłach materii niebezpieczne materiały mogą oddziaływać na oto‑
czenie, do którego zostaną uwolnione;

 – w źródłach zaopatrzenia wystąpić może spadek lub całkowite przerwa‑
nie strumieni zaopatrzenia.

Schematyczne przedstawienie przytoczonej zależności zobrazowuje Rysunek 1. 

Rysunek 1. Mechanizm destrukcyjnego oddziaływania zagrożeń
Źródło: na podstawie W. Kaiser, Rechnergestüztes Katastrophenschutzmanagement, Zivilschutzfor‑

schung, Neue Folge Band 9, Bonn 1993, s. 197.
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5. System obrony przed skutkami wypadków i katastrof

Obroną przed skutkami klęsk i katastrof jest planowy zespół przedsięwzięć mają‑
cych na celu:

1) przeciwdziałanie katastrofom;
2) zmniejszanie szkód, które mogą powstać w wyniku zaistnienia katastrofy;
3) usuwanie zaistniałych skutków.

W procesie przeciwdziałania wyróżnić można następujące fazy:
I. Rozpoznanie – mające na celu stwierdzenie faktu występowania 

zagrożenia lub nie, z określeniem jego potencjału.
II. Określenie – mające na celu ustalenie możliwego zdarzenia, przykładowo 

w zakresie katastrofy naturalnej, katastrofy w środowisku, katastrofy 
technicznej.

III. Wnioskowanie – dotyczyć powinno ochrony, obrony i zwalczania 
(ustalenie rodzaju i zakresu przeprowadzanych przedsięwzięć).

IV. Przygotowanie – jest to faza obejmująca niezbędne działania 
w następujących grupach zagadnień tematycznych:

 – siły i środki: ustalenie rodzaju, wielkości, wyposażenia, miejsc sta‑
cjonowania oraz potrzeb szkoleniowych;

 – kierowanie: zestawienie sztabów kierownictw działań, specjalistów, 
ustalenie środków kierowania;

 – przygotowanie ludności: w zakresie samoobrony4 oraz określo‑
nych przedsięwzięć do podjęcia przez urzędy administracji.

V. Planowanie, którego celem jest organizacja postępowania.
VI. Organizacja postępowania polega na:

 – opracowaniu ogólnego planu postępowania na wypadek katastrof 
(plany zewnętrzne);

 – opracowaniu planów specjalistycznych obejmujących przypadki 
nietypowe lub odnoszących się do zagrożeń mogących występo‑
wać w ściśle ustalonych obiektach.

Zmniejszanie szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zaistnienia katastrofy, 
jest niczym innym jak prowadzeniem działalności w zakresie: ostrzegania ludno‑
ści o grożących niebezpieczeństwach; alarmowania ludności o bezpośredniości 

4 Przez pojęcie samoobrona rozumieć należy zespół przedsięwzięć mających na celu przygotowanie lud‑
ności na obszarach mogących ulec porażeniu do samodzielnego zabezpieczenia się po ogłoszeniu okre‑
ślonego sygnału alarmowego oraz udzielania pomocy sąsiedzkiej.
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występowania zagrożenia; instruowania ludności o zasadach zachowania w zmie‑
niającej się sytuacji; alarmowania sił i środków niezbędnych do prowadzenia 
czynności ograniczających zasięg oddziaływania i ciężar skutków zaistniałego 
zdarzenia; prowizorycznym przywracaniu sprawności funkcjonowania krytycz‑
nych elementów infrastruktury5; doraźnego zaopatrywania potrzebujących 
pomocy w środki niezbędne do przetrwania. 

Usuwanie zaistniałych skutków obejmuje przedsięwzięcia w zakresie: 
pełnego przywracania do sprawności elementów infrastruktury na obszarze, na 
którym wystąpiło zdarzenie; przywracanie zasad, według których funkcjonowała 
społeczność zamieszkująca porażony obszar; ograniczania możliwości ponownego 
zaistnienia zagrożenia itp. 

Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy został zorganizowany w oparciu 
o postanowienia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej 
oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pożarnej. Zadaniem 
systemu jest rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, walka z pożarami i innymi 
miejscowymi zagrożeniami, uczestnictwo w ograniczaniu skutków i likwidacji 
zagrożeń powstałych w wyniku działania sił natury lub człowieka, przygotowy‑
wanie planów postępowania na wypadek zaistnienia określonego zagrożenia.

System zorganizowany jest na trzech szczeblach: powiatowym, woje‑
wódzkim i krajowym. W systemie funkcjonują:

 – organy władzy administracyjnej;
 – jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;
 – wytypowane jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych;
 – jednostki administracji zespolonej i niezespolonej na zasadzie porozumień 

lub w ramach pomocy prawnej wynikającej z postanowień aktów prawa;
 – podmioty prywatne na zasadzie porozumień lub umów;
 – organizacje społeczne;
 – struktury odwodów operacyjnych.

6. Zadania dla sił zbrojnych jako administracji niezespolonej

Dla scharakteryzowania zakresu możliwych zadań dla specyficznej admini‑
stracji niezespolonej, jaką jest Wojsko Polskie, celem wstępu przedstawione 

5 Krytyczny element infrastruktury – element składowy infrastruktury, którego sprawność funkcjonowa‑
nia ma zasadniczy wpływ na sprawność funkcjonowania systemu w skład którego on wchodzi. Wypad‑
nięcie takiego elementu systemu może powodować efekt domina.
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zostaną pokrótce podstawowe czynniki, jakie określają wrażliwość na zaistnienie 
katastrofy. 

Wrażliwość kraju lub regionu na katastrofy daje się określić przy pomocy 
minimum trzech obszarów: zdarzenia ze swoimi przyczynami i addytywnym 
oddziaływaniem; potencjału szkód, rozciągającego się na: społeczeństwo, kapitał 
dóbr, infrastrukturę, zasoby naturalne; potencjału reagowania, rozciągniętego na: 
planowanie prewencyjne, możliwości ostrzegania, możliwości wczesnego roz‑
poznania, potencjału kierowniczego, ratowniczego i samopomocy, możliwości 
działań po akcji oraz gotowości do wyciągania elastycznych wniosków z zaist‑
niałych katastrof 6.

Możliwe graficzne zobrazowanie powyższych stwierdzeń przedstawiono 
na Rysunku 2. 

Źródło: K. Kühen, Das Oderhochwasser 1997 im Spiegel der Berichte, „Bevölkerungsschutz“ 1998,  

nr 4, s. 46.

6 K. Kühn, Das Oderhochwasser 1997 im Spiegel der Berichte, „Bevölkerungsschutz“ 1998, nr 4, s. 45. 
Wrażliwość definiowana w ten sposób jest zbieżna z definicją proponowaną przez Institute for Disaster 
Risk Management w IDRM Glossary of Disaster Risk Management Terminology.
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Siły zbrojne jako element składowy społeczeństwa zgodnie z powyższą 
metodologią zaliczać będziemy zarówno do zakresu opisującego potencjał szkód, 
jak również przez to, że siły zbrojne dysponują określonym potencjałem ludzkim, 
środków bieżącego wykorzystania oraz zapasami zaliczymy je także do potencjału 
reagowania.

Przy takim podejściu stosunkowo prostym staje się zbudowanie zakresu 
zadań i oczekiwań w stosunku do sił zbrojnych w aspekcie zagrożeń okresu 
pokojowego.

Układ militarny w pierwszej kolejności zobowiązany musi być do opra‑
cowywania planów zmniejszania swojej podatności na zaistnienie klęski lub 
katastrofy poprzez:

 – uczestnictwo w ochronie własnych pracowników i żołnierzy jako 
elementu składowego społeczeństwa z jednej strony i podstawy funk‑
cjonowania armii;

 – podejmowanie działań inwestycyjnych i organizacyjnych mających na 
celu zwiększanie odporności infrastruktury obronnej na katastrofy lub 
ich skutki.

Analiza zagrożeń, z jakimi należy się liczyć na terenie województwa 
lubuskiego przy uwzględnieniu metodologicznego ujęcia sił zbrojnych również 
w potencjale reagowania, wskazuje na możliwość wykorzystania tego potencjału 
do realizacji następujących działań:

 – uczestnictwo w opracowywaniu planów ratowniczych dla obiektów 
o wysokim stopniu zagrożenia lub obiektów krytycznych dla regionów 
w zależności od charakterystyki zagrożenia;

 – wczesne rozpoznawanie niektórych zagrożeń z wykorzystaniem: specja‑
listów chemików i radiologów; statków powietrznych przystosowanych 
do analizy zagrożeń chemicznych i radiologicznych; środków rozpozna‑
nia powietrznego do oceny zasięgu i natężenia oddziaływania skutków 
zagrożeń powodziowych; stałych systemów dozorowania obszaru kraju; 
specjalistów określonych dziedzin zatrudnionych w wojsku;

 – podejmowanie działań ratowniczych w ramach obiektów własnych 
w przypadku możliwości zaistnienia zjawiska kumulacji zagrożenia 
przy efekcie domina – stan, gdy zagrożenie przechodzące przez teren 
wojskowy może spowodować uwolnienie dodatkowego czynnika 
szkodliwego;
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 – udział w ewakuacji poszkodowanych z terenów zagrożonych 
z wykorzystaniem środków latających, pływających, kołowych 
i gąsienicowych  ‑ włącznie z tworzeniem doraźnych miejsc pobytu 
ewakuowanych w obiektach wojskowych lub w zbudowanych polach 
namiotowych;

 – udział w doraźnym zaopatrywaniu mieszkańców terenów porażonych, 
w środki niezbędne do przetrwania (na przykład z produkcji lub zapasów 
własnych – pieczywo, posiłki, w wodę zdatną do celów spożywczych 
lub na potrzeby higieniczno ‑sanitarne) oraz doraźnego przywracania do 
sprawności niektórych elementów infrastruktury cywilnej;

 – udział w doraźnym przywracaniu do sprawności sieci transportowych 
kołowych i szynowych – udrażnianie szlaków komunikacyjnych 
z wykorzystaniem posiadanego sprzętu inżynieryjnego, z budową 
doraźnych przepraw i tymczasowych mostów włącznie;

 – organizowanie doraźnego zaopatrzenia w energię elektryczną;
 – tworzenie bazy kwaterunkowej dla sił ratowniczych przybywających 

z głębi kraju lub z zagranicy;
 – tworzenie polowych zapleczy remontowych dla sprzętu silnikowego 

i innego sprzętu używanego podczas akcji ratowniczej; 
 – budowa wałów przeciwpowodziowych i utrzymanie ich w sprawności;
 – udział w budowie przerw ogniowych podczas pożarów w dużych 

kompleksach leśnych oraz uczestnictwo w dogaszaniu i dozorowaniu 
pożarzyska;

 – budowanie doraźnych systemów łączności na potrzeby administrowa‑
nia państwem;

 – tworzenie zapleczy sprzętowych dla sztabów bezpośredniego kierowa‑
nia określonymi działaniami ratowniczymi;

 – neutralizacja broni chemicznej, niewypałów i niewybuchów;
 – pomoc w likwidacji zagrożeń biologicznych w wyniku zaistnienia strat 

wśród zwierząt;
 – przedstawienie możliwości stacjonarnych oraz polowych ośrodków 

wojskowej służby zdrowia, do dyspozycji kierujących działaniami 
ratowniczymi;

 – udział w działaniach porządkowo ‑ochronnych.
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Podsumowanie

Zagrożenia, jakie mogą wystąpić na terenie województwa lubuskiego, obejmują 
większość typów klęsk i katastrof. Opanowywanie ich skutków wymaga wykorzy‑
stania efektu synergii w efekcie współdziałania cywilnego systemu ratowniczego 
z układem militarnym.

Zakres zadań, w których realizację zaangażowane mogą być siły i środki 
sił zbrojnych podczas klęsk i katastrof, stanowi bardzo szerokie spektrum, w skład 
którego wchodzą zarówno ochrona własnego potencjału, jak i działania związane 
z udzielaniem wsparcia układowi pozamilitarnemu, a w tym Krajowemu Syste‑
mowi Ratowniczo Gaśniczemu. 

Pytaniem wymagającym odrębnego opracowania jest analiza możliwości 
odpowiedzi na przedstawione powyżej oczekiwania w zakresie udzielania pomocy 
z określeniem czasów, w jakich osiągnięta może być gotowość do realizacji usta‑
lonych zadań. 

Za truizm, w tym momencie, można uznać stwierdzenie, że tylko pełne 
współdziałanie tych systemów gwarantuje prawo obywateli naszego kraju do 
zwiększonego poczucia bezpieczeństwa.
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Analysis of tasks realized by armed forces in the cooperation with KSRG

Abstract
The article is a try methodological approach (in strategic terms) of analysis aimed 

at identifying possible expectations for the armed forces of the Republic of Poland in 
relation to the threats that may occur in the Lubuskie province and the expectations of the 
executive organs in the crisis management system of the Peaceful period. The author is 
a lecturer at the Faculty of Administration and National Security of The Jacob of Paradies 
University in Gorzow Wielkopolski, with practice in crisis management systems.
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