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Czêsto czujê siê rozdarty miêdzy dwoma przekonaniami:
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wiat XXI wieku pêdz¹cy ku Wielkiej Niewiadomej, to wiat terroryzmu, wojen, katastrof, chorób, klêsk ¿ywio³owych, powiêkszaj¹cego siê pakietu zagro¿eñ zwanych cywilizacyjnymi, ale i tych wywo³ywanych si³ami natury. Codziennie jestemy wiadkami zamachów
terrorystycznych (np. w Iraku i Izraelu), a kalendarium tych wydarzeñ zaskakuje zwiêkszaj¹c¹ siê iloci¹ zabitych i rannych, a tak¿e coraz bardziej nieprzewidywalnymi metodami
dzia³añ terrorystów. Za przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ tutaj dwa zamachy terrorystyczne na progu
XXI wieku. Dnia 11 wrzenia 2001 samoloty pasa¿erskie zburzy³y najwiêksze centrum finansowe wiata (World Trade Center) w Nowym Jorku wywo³uj¹c wojnê z terroryzmem
(nazywan¹ trzeci¹ wojn¹ wiatow¹). W Madrycie 11 marca 2004 roku w czterech odleg³ych
od siebie miejscach (poci¹gach) eksplodowa³o dziesiêæ ³adunków wybuchowych zdalnie
sterowanych poprzez telefony komórkowe (trzy kolejne ³adunki znaleziono w torbach podró¿nych). Torby z bombami wype³nione by³y, oprócz materia³ów wybuchowych, metalowymi elementami dla zwiêkszenia efektu ra¿enia ludzi. Doæ powszechna jest opinia, ¿e
zdarzenia 11 wrzenia 2001 roku zmieni³y wiat. Wielu polityków na ca³ym wiecie zareagowa³o stwierdzeniem: od dzi wiat ju¿ nie jest taki sam (Rotfeld, 2002, s. 9). Ustawiczna
walka dobra ze z³em powoduje, i¿ cz³owiek coraz czêciej ma do czynienia z sytuacjami,
okrelanymi wspó³czenie jako stany nadzwyczajne, wyj¹tkowe lub kryzysowe. Nie dziwi
zatem fakt powszechnego zainteresowania bezpieczeñstwem, znajduj¹cym siê obecnie w
centrum uwagi wszystkich obszarów ¿ycia. Bezpieczeñstwo narodowe stanowi cel i zarazem wartoæ najwy¿sz¹. Jego zakres znaczeniowy jest obszerny. Dotyczy bowiem takich
m.in. zagadnieñ, jak: trwa³oæ pañstwa, byt, trwa³oæ narodu, biologiczne prze¿ycie ludnoci, suwerennoæ, jakoæ ¿ycia, prawa cz³owieka i rodowiska naturalnego, wolnoæ sumie-
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nia i wyznania, to¿samoæ narodowa (Kitler, 2006, s. 29). Przy czym powszechnemu odczuciu pogorszenia siê stanu bezpieczeñstwa towarzyszy przekonanie o bezsilnoci, bezradnoci i apatii jakie ogarnê³y instytucje ustawowo powo³ane do ochrony spokoju i porz¹dku
publicznego.
Przyjmuj¹c terytorialne kryterium podzia³u bezpieczeñstwa (globalne, regionalne, narodowe, lokalne) cz³owiekowi najbli¿sze jest bezpieczeñstwo jego ma³ej ojczyzny, czyli bezpieczeñstwo lokalne, gdy¿ ...w poszukiwaniu swej identyfikacji najczêciej uto¿samia siê z
ma³ymi wspólnotami lokalnymi. Dlatego tzw. lokalna ojczyzna to wspó³czesne dziedzictwo
kulturowe, wspólne tradycyjne wartoci, do których spo³ecznoci s¹ szczególnie przywi¹zane, a g³ównie dlatego, i¿ s¹ odziedziczone od ojców, s¹ swojskie i rodzime. Cz³owiek, aby
istnieæ potrzebuje akceptacji i wspólnoty, dlatego poszukuje jej wród ma³ych spo³ecznoci
opartych na bezporednich wiêziach, a przede wszystkim na poczuciu przynale¿noci oraz
bezpieczeñstwa. Badacze problemu to¿samoci narodowej, regionalnej i lokalnej podkrelaj¹,
i¿ zwi¹zek emocjonalny z ma³¹ ojczyzn¹ jest w ka¿dym cz³owieku znacznie bardziej rozwiniêty ni¿ w porównaniu z innymi wymiarami to¿samoci. Z badañ Centrum Badania Opinii
Spo³ecznej przeprowadzonych w 2001 r. wynika, i¿ ponad 57% Polaków najsilniej identyfikuje siê w³anie ze spo³ecznoci¹ lokaln¹, tzw. ma³¹ ojczyzn¹. Co pi¹ty Polak na pierwszym
miejscu stawia identyfikacjê narodow¹, czyli uto¿samia siê z narodem polskim, a tylko 2%
mieszkañców Polski czuje siê przede wszystkim Europejczykami (Skarbacz, 2006, s. 102).
Po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej wyniki prowadzonych badañ w tym obszarze tylko
nieznacznie siê zmieni³y. Takie pojêcia jak: naród, ojczyzna czy interes narodowy s¹ obecnie
dla wiêkszoci spo³eczeñstwa pojêciami abstrakcyjnymi. Oprócz szczególnych wiêzi odczuwanych w stosunku do ojcowizny jedna, kto wie czy nie najwa¿niejsza, wydaje siê byæ
dominuj¹ca, jest ni¹ mo¿liwoæ wiadomego udzia³u we wspó³rz¹dzeniu sw¹ ma³¹ ojczyzn¹,
gmina stanowi szczególnie dogodn¹ p³aszczyznê uczestnictwa spo³ecznoci lokalnej w sprawowaniu w³adzy. Dostrzegaj¹c problem bezpieczeñstwa na szczeblu lokalnym, warto podkreliæ, ¿e ma³e spo³ecznoci s¹ szczególnie nara¿one na zagro¿enia, powoduj¹ce wystêpowanie sytuacji kryzysowych. To w³anie tu pojawiaj¹ siê ich zarzewia np. w postaci przestêpczoci pospolitej oraz szerokiego spektrum patologii spo³ecznych, jak równie¿ ca³ej gamy
zagro¿eñ bêd¹cych skutkiem dzia³ania natury (powodzie, huragany, upa³y, silne mrozy itd.).
Przy czym pamiêtaæ nale¿y o zró¿nicowaniu zagro¿eñ zwi¹zanych ze specyfik¹ rejonu, nieco inne zagro¿enia wystêpuj¹ w rejonach górskich, nadmorskich, o du¿ym zalesieniu, w
dolinach rzecznych, w du¿ych aglomeracjach miejskich jeszcze inne tam gdzie istniej¹ zak³ady przemys³owe wykorzystuj¹ce w procesie produkcyjnym toksyczne rodki przemys³owe
(TP). St¹d charakterystyka zagro¿eñ dla poszczególnych rejonów bêdzie ró¿na. Tam gdzie
nie ma rzek, nie bêdzie zagro¿enia powodziowego, a gdzie nie ma zak³adów przemys³owych,
zagro¿enia toksycznymi rodkami przemys³owymi bêd¹ o wiele mniejsze i dotyczyæ bêd¹
g³ównie wypadków komunikacyjnych, w których awarii uleg³y zbiorniki wype³nione TP.
Postêpuj¹ce zagro¿enie zdrowia, ¿ycia i mienia mieszkañców du¿ych aglomeracji miejskich
zwi¹zane s¹ g³ównie z dzia³alnoci¹ terrorystyczn¹, awariami energetycznymi, organizacj¹
imprez masowych itp. Przyk³adem takich zagro¿eñ mog¹ byæ wydarzenia zapocz¹tkowane
14 sierpnia 2003 roku awariami sieci energetycznych, kiedy to przez blisko dwie doby USA
i Kanada prze¿ywa³y ogromny kryzys. W kilku wielkich miastach na wschodzie USA i Kanady - Nowym Jorku, Detroit, Clevland, Toronto i Ottawie  nast¹pi³a przerwa w dostawie
pr¹du. Miasta pogr¹¿y³y siê w ciemnoci, ca³kowicie stanê³a komunikacja, ludzie koczowali
w nocy na ulicach i dworcach. Choæ przedstawiciele sieci energetycznych podkrelaj¹, ¿e
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nie by³ to atak terrorystyczny, to nadal nie wiadomo, co spowodowa³o tak gigantyczn¹
awariê. Dnia 23 sierpnia 2003 roku stolica Finlandii, Helsinki, pogr¹¿y³a siê na pó³ godziny w
ciemnociach w zwi¹zku z awari¹ kabla w jednej z elektrowni, która by³a w³¹czana do sieci
energetycznej po planowym remoncie. Z powodu braku energii stanê³y wszystkie poci¹gi w
regionie oraz poci¹gi metra, natomiast ruch samochodowy sta³ siê znacznie wolniejszy ze
wzglêdu na brak sygnalizacji wietlnej. By³o to najd³u¿sze wy³¹czenie energii elektrycznej w
licz¹cej pó³ miliona mieszkañców stolicy Finlandii. Stolica Danii Kopenhaga w dniu 22 wrzenia 2003 roku sta³a siê kolejn¹ ofiar¹ awarii energetycznej. Najwiêksza od wielu lat awaria w
rosyjskim systemie energetycznym doprowadzi³a 25 maja 2005 roku do chaosu w Moskwie.
Stanê³o metro (43 poci¹gi na szeciu liniach stanê³y w tunelach) i komunikacja miejska,
sparali¿owany zosta³ ruch uliczny, wy³¹czenie wiate³ sygnalizacyjnych na ulicach doprowadzi³o do wielu st³uczek i powa¿niejszych wypadków. W wielu domach nast¹pi³a przerwa w
dostawach wody. Nie dzia³a³y telefony, stanê³y windy i schody ruchome. Pr¹du zosta³o te¿
pozbawionych ponad 20 szpitali - przesz³y one na zasilanie awaryjne. Tym placówkom s³u¿by zdrowia, które nie mia³y w³asnych agregatów pr¹dotwórczych, urz¹dzenia takie wypo¿yczy³o wojsko. Straty spowodowane przez tê awariê energetyczn¹ w Moskwie oszacowano
na ponad 60 mln dolarów.
Zarz¹dzanie kryzysowe sta³o siê obecnie wa¿nym obszarem zainteresowania teorii i praktyki z dziedziny bezpieczeñstwa. Aby przygotowaæ siê na ewentualnoæ zaistnienia sytuacji
wyj¹tkowych, organy samorz¹du terytorialnego uk³adaj¹ scenariusze zagro¿eñ i nieustannie
pracuj¹ nad sposobami ich rozwi¹zania, podejmuj¹c dzia³ania z zakresu ochrony ludnoci i
ratownictwa, a tak¿e przedsiêwziêcia o charakterze planistycznym, przygotowawczym i
realizacyjnym. Dokonuj¹c analizy struktury zarz¹dzania kryzysowego J. Wolanin, wyodrêbnia cztery fazy: zapobiegania, gotowoci, reagowania i odbudowy. Faza zwi¹zana z profilaktyk¹, obejmuje wszelkie dzia³ania zwi¹zane z minimalizacj¹ ryzyka, zwi¹zanego z zagro¿eniami wystêpuj¹cymi na danym terenie. Dotyczy to zarówno obni¿ania wartoci prawdopodobieñstwa powstania zdarzenia niekorzystnego jak i ograniczenia jego skutków. Faza gotowoci, w³aciwie nak³adaj¹ca siê na fazê profilaktyki, obejmuje wszelkie przedsiêwziêcia
organizacyjne, prawne, edukacyjne itp. maj¹ce na celu przygotowanie spo³ecznoci lokalnej
na wypadek wyst¹pienia zdarzenia niekorzystnego. Cech¹ charakterystyczn¹ obu faz, jest
miêdzy innymi, sta³e monitorowanie poziomu ryzyka. Jego wzrost powy¿ej kryteriów akceptowalnoci, wymusza dzia³ania udoskonalaj¹ce, powoduj¹ce redukcjê ryzyka do akceptowalnego poziomu. W przypadku zdarzenia prowadz¹cego do katastrofy faza gotowoci
przechodzi w fazê reagowania. G³ówn¹ rolê w ograniczaniu skutków samego zdarzenia
odgrywaj¹ tutaj odpowiednie s³u¿by, przygotowane do reagowania. Równie¿ dowiadczenia,
wynikaj¹ce z przebiegu katastrofy wymuszaj¹ dzia³ania doskonal¹ce. Po fazie reagowania,
ma miejsce najd³u¿sza i najdro¿sza faza odtwarzania, która wi¹¿e siê nie tylko z odbudow¹
tego co by³o, ale równie¿ z modernizacj¹ (Wolanin, 2005, s. 46).
Zaskakuj¹ce spo³ecznoæ lokaln¹ zagro¿enia stwarzaj¹ce sytuacje nadzwyczajne, wymuszaj¹ na w³adzach lokalnych wysoce profesjonalne i szybkie reagowanie, a wyborcy zobowi¹zuj¹ w³adze samorz¹dów lokalnych do skutecznego zarz¹dzania kryzysowego. Ilustracj¹
prezentowanych problemów s¹ przyk³ady praktycznych rozwi¹zañ w tym zakresie w kraju
oraz za granic¹. I tak na przyk³ad Biuro do Spraw Sytuacji Wyj¹tkowych Miasta Nowy Jork
wyda³o pod redakcj¹ burmistrza M.R. Bloomberga i komisarza J.F. Bruno broszurê zatytu³owan¹ Nowy Jork przygotowany. Jest to poradnik domowy jak byæ przygotowanym na wypadek zaistnienia sytuacji wyj¹tkowych, odpowiadaj¹cy na trzy pytania: co trzeba wiedzieæ, co
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trzeba mieæ, w co zaopatrzyæ dom? Ta sk³adaj¹ca siê z szesnastu stron broszura, uwzglêdniaj¹ca przekrój narodowociowy Nowego Jorku, zosta³a przet³umaczona na kilka jêzyków.
Odpowiadaj¹c na pytanie co trzeba wiedzieæ, autorzy koncentruj¹ siê na takich zagadnieniach
jak: podzia³ zadañ (obowi¹zków) miêdzy domowników; ewakuacja z domu, osiedla, miejsca
pracy, metra; miejsca schronienia; zak³ócenia w dostawach us³ug komunalnych; obszerna
lista prawdopodobnych zagro¿eñ; informacje dla Ciebie i Twoich najbli¿szych (uwzglêdniaj¹ce dzieci, osoby w podesz³ym wieku, nie znaj¹ce jêzyka i niepe³nosprawne oraz zwierzêta
domowe); karta informacji na wypadek sytuacji wyj¹tkowej oraz kontakt z w³adzami miejskimi w sytuacji wyj¹tkowej. Bardzo ciekawa jest propozycja odpowiedzi na pytanie co
trzeba mieæ? Zdaniem autorów na wypadek sytuacji wyj¹tkowej ka¿dy obywatel winien mieæ
torbê ewakuacyjn¹, a w niej: kopie wa¿nych dokumentów umieszczone w wodoszczelnym
pojemniku, zapasowe komplety kluczy, karty kredytowe i gotówkê w niskich nomina³ach,
wodê butelkowan¹ i ¿ywnoæ o d³ugim terminie wa¿noci, latarkê i miniaturowe radio z
zapasem baterii, zestaw pierwszej pomocy i u¿ywane lekarstwa, ubranie przeciwdeszczowe
z butami i koc termiczny, niezbêdne przybory pielêgnacyjne oraz miejsce spotkania z niezbêdnymi telefonami. Broszura tak¿e podpowiada (uczy), w co zaopatrzyæ dom, by prze¿yæ
co najmniej trzy dni. Przygotowanie zapasu niezbêdnych rzeczy zdaniem autorów winno
obejmowaæ: galon wody pitnej dziennie na osobê, trudno psuj¹ce siê jedzenie w puszkach i
otwieracz do konserw, zestaw pierwszej pomocy, ganice przeciwpo¿arowe, aparat telefoniczny nie wymagaj¹cy zasilania zewnêtrznego, gwizdek, rodki higieny osobistej i inne przybory oraz narzêdzia. Obok bardzo ciekawej, profesjonalnej formu³y, syntetycznych, praktycznych wskazówek, wykazu najwa¿niejszych adresów i telefonów oraz innych, wychodz¹cych naprzeciw pomys³om obywateli rozwi¹zañ, broszura zawiera co, co wydaje siê
byæ w naszej, polskiej rzeczywistoci wrêcz nie do pomylenia. Otó¿ zwracaj¹c siê w s³owie
wstêpnym broszury do mieszkañców miasta, burmistrz rozpoczyna je od s³ów: Drogi mieszkañcu Nowego Jorku, a koñczy:Z wyrazami szacunku, Michael. R. Bloomberg, Burmistrz.... Czy¿ to nie jest wyraz wysokiej kultury politycznej burmistrza i podmiotowego,
jak¿e rzadkiego w dzia³alnoci politycznej, traktowania obywatela?
Sytuacja kryzysowa to bardzo specyficzny i z³o¿ony problem, którego rozwi¹zanie zale¿y od wieku czynników, oscyluj¹cych g³ównie wokó³ wspomnianych zagadnieñ specyfiki
rejonu, aktywnoci w³adz samorz¹dowych, wyszkolenia i mo¿liwoci technicznych zespo³ów ratowniczych. Jednak pakietem spraw powtarzaj¹cych siê jest problem ³¹cznoci i profesjonalizmu osób zajmuj¹cych siê zarz¹dzaniem kryzysowym. Wydarzenia ostatnich lat
(uwzglêdniaj¹c choæby zamachy terrorystyczne w Madrycie i Londynie, czy katastrofê budowlan¹ w Chorzowie) potwierdzaj¹ tê tezê i jednoczenie ukazuj¹, i¿ w ka¿dej sytuacji
kryzysowej jawi¹ siê nowe, wczeniej nie wystêpuj¹ce z takim nasileniem zjawiska (problemy). Dokonuj¹c analizy stanów nadzwyczajnych ostatnich lat, ³atwo dostrzec, i¿ w palecie
problemów zwi¹zanych z reagowaniem kryzysowym, najwa¿niejszym wydaje siê byæ nerw
systemu bezpieczeñstwa lokalnego, a tym samym zarz¹dzania kryzysowego, jakim jest
³¹cznoæ. Za przyk³ad niech pos³u¿y tragiczne wydarzenie 11 marca 2004 roku w Madrycie:
od godz. 7.40 w ci¹gu pierwszych 4 godzin zamachu terrorystycznego pod nr 112 odby³o siê
22612 po³¹czeñ. W sumie w dniach 11 do 14 marca zarejestrowano 1200000 prób po³¹czeñ,
a dyspozytorzy Centrum 112 prowadzili ponad 216000 rozmów. Nap³ywa³y tysi¹ce pytañ
od rodzin i znajomych potencjalnych ofiar. Znaczn¹ czêæ poszkodowanych tworzyli cudzoziemcy, co tak¿e stanowi³o powa¿n¹ trudnoæ w komunikowaniu siê.
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Wiadomoæ o tragicznym wydarzeniu, jak równie¿ sk¹pe informacje w mediach, zw³aszcza w pierwszej fazie, o szczegó³ach i ofiarach, potêguj¹ wród ludzi aktualnie przebywaj¹cych w rejonie oraz ich najbli¿szych stany wielkiego niepokoju i zdenerwowania. St¹d w
analizach i raportach dzia³añ ratowniczych przeprowadzonych w ostatnich latach sugeruje
siê, poza wprowadzeniem jednolitego numeru telefonu 112, nastêpuj¹ce ujednolicenia:
m tworzenie jednego centrum ³¹cznoci dla wszystkich s³u¿b ratunkowych na 200500
tys. mieszkañców,
m zabezpieczenie wystarczaj¹cej iloci personelu i sprzêtu dla jednoczesnego przyjmowania kilku rozmów przez ca³¹ dobê,
m koordynacjê ³¹cznoci pomiêdzy s³u¿bami ratunkowymi,
m sta³¹ ³¹cznoæ pomiêdzy personelem dzia³aj¹cym na miejscu zdarzenia a centrum ³¹cznoci i szpitalami w³¹czonymi do systemu Medycyny Stanów Nag³ych (MSN),
m mo¿liwoæ rejestracji wszystkich rozmów i ich przechowywania przez 2 lata.
Bardzo istotnym elementem zarz¹dzania kryzysowego jest informowanie opinii publicznej o
zaistnia³ym zdarzeniu w sposób zorganizowany i wysoce profesjonalny, polegaj¹cy m.in. na:
ustaleniu jednego ród³a informacji i sta³ego rzecznika prasowego, ci¹g³oci informacyjnej (nie
tylko w czasie akcji, ale i po jej zakoñczeniu), udostêpnianiu wniosków z analizy dzia³añ, bie¿¹cym informowaniu i ukazywaniu zarówno sukcesów jak i pora¿ek, a tak¿e umiejêtnym wykorzystaniu mediów jako sprzymierzeñca w celu zapewnienia powodzenia akcji.
Kolejnymi, bardzo istotnymi z punktu widzenia profesjonalizmu zarz¹dzania kryzysowego s¹ problemy wymagaj¹ce permanentnego usprawniania w zakresie: ratownictwa medycznego, pomocy psychologicznej, identyfikacji ofiar i pomocy ofiarom (poszkodowanym).
Na etapie zapobiegania i tworzenia planów zarz¹dzania kryzysowego, istotne znaczenie
ma wyobrania i gruntowna znajomoæ dowiadczeñ z tego zakresu, pozyskanych tak w
kraju jak i w innych rejonach wiata. Wracaj¹c do tragedii z 14 marca 2004 roku w Madrycie, wszystkie elementy systemu ratownictwa medycznego ujête by³y w planie zabezpieczenia medycznego, w którym równie¿ uwzglêdniono takie elementy, jak rezerwy krwi, rodków opatrunkowych i transportu, leków, itp. Pomimo, jak siê wydawa³o, wietnie opracowanego planu i tak, z uwagi na skalê zdarzenia oraz liczbê ofiar (191 osób zabitych i blisko
1500 rannych) w szpitalach zabrak³o krwi i zaistnia³a koniecznoæ zorganizowania przewonych punktów pobierania krwi. Celem opracowania komputerowej informacji o poszkodowanych stworzono mobilne stanowisko dowodzenia i ³¹cznoci (samochód wyposa¿ony w
komputer i rodki ³¹cznoci), które porusza³o siê pomiêdzy szpitalami, utrzymywa³o sta³¹
³¹cznoæ z Centrum oraz zbiera³o informacje o poszkodowanych do bazy danych.
Skala zjawiska zaistnia³ej potrzeby opieki psychologicznej, nie tylko dla poszkodowanych
i rodzin ofiar, ale tak¿e dla s³u¿b ratowniczych uczestnicz¹cych w dzia³aniach, przeros³a
mo¿liwoci przewidzianych do tego celu s³u¿b.
Powa¿nym problemem okaza³a siê tak¿e identyfikacja osób poszkodowanych (w tym
cudzoziemców), których znaczna czêæ nie posiada³a przy sobie dokumentów to¿samoci.
W wielu przypadkach dla celów identyfikacji niezbêdny by³ bezporedni kontakt rodziny
z poszkodowanym, dlatego te¿ zarz¹d miasta Madrytu zwróci³ siê do taksówkarzy o dowóz
rodzin poszkodowanych do szpitali. Taksówkarze w wiêkszoci robili to za darmo. Jednoczenie z uwagi na potrzebny czas na identyfikacjê oraz fakt, ¿e wiele rodzin by³o spoza
Madrytu, w³adze miasta przygotowa³y dla nich miejsca w hotelach.
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Na bazie dowiadczeñ amerykañskich (po 11 wrzenia 2001 roku) identyfikacjê zw³ok
przeprowadzono w sposób zorganizowany, w jednym miejscu i pod nadzorem powo³anej do
tego celu komisji. Z oglêdzin i identyfikacji zw³ok, sporz¹dzono precyzyjn¹ dokumentacjê
wed³ug wczeniej opracowanych wzorów a wszystkie czynnoci by³y dok³adnie rejestrowane (film i fotografie). Ka¿da rodzina identyfikuj¹ca zw³oki od samego pocz¹tku by³a pod
opiek¹ psychologów (tak¿e podczas identyfikacji), którzy pozostawali w kontakcie z ni¹
przez jeszcze jaki czas po zakoñczeniu ca³ej akcji.
Dowiadczenia z wymienionych katastrof, funkcjonowanie Polski w Unii Europejskiej
oraz sytuacje nadzwyczajne, które nie oszczêdzaj¹ spo³ecznoci lokalnej, stwarzaj¹ koniecznoæ dostosowania form dzia³alnoci w³adzy lokalnej do standardów czo³ówki wiatowej.
Dobrym polskim przyk³adem jest internetowa wizytówka Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego Województwa Lubuskiego. Nale¿y wierzyæ, ¿e do najlepszych w tym wzglêdzie do³¹cz¹
w³adze Ma³opolski na czele z w³adzami samorz¹dowymi Krakowa.
Wszak w dniu 25 padziernika 2005 roku przedstawiciele gminy Miasta Krakowa oraz
Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania Zintegrowanego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego i Ratownictwa w budynku
Jednostki Ratowniczo Ganiczej numer 7 przy ulicy Rozrywka 26 w Krakowie. Centrum
zajmuje siê sytuacjami nadzwyczajnymi takimi jak np. powodzie, klêski ¿ywio³owe, du¿e
po¿ary, powa¿ne wypadki komunikacyjne, a na co dzieñ pe³ni funkcjê ca³odobowego orodka dyspozycyjno alarmowego. Dziêki niemu skraca siê czas alarmowania i desygnowania
potrzebnych si³ i rodków. Realizowana jest koordynacja dzia³añ wszystkich s³u¿b ratowniczych: stra¿y po¿arnej, pogotowia ratunkowego, policji, stra¿y miejskiej, pogotowia energetycznego i gazowego, a tak¿e miejskich s³u¿b komunalnych. Dziêki Centrum przede wszystkim zmieni³a siê obs³uga zdarzeñ kryzysowych na terenie Krakowa. Nie ma ¿adnej przypadkowoci, gdy¿ dy¿urni Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego i Miejskiego Stanowiska Kierowania wspólnie uzgadniaj¹ sposób dysponowania odpowiednich s³u¿b ratowniczych, wed³ug przygotowanych wczeniej procedur. Bardzo wa¿ne jest równie¿ i to, ¿e koordynatorem dzia³añ kryzysowych jest osoba, odpowiedzialna za bezpieczeñstwo infrastruktury miasta, wiedz¹ca co robiæ np. w przypadku awarii sieci wodoci¹gowej lub grzewczej albo zablokowania g³ównych arterii komunikacyjnych, na przyk³ad powalonymi przez wichurê drzewami. Ca³y wysi³ek, poniesione koszty a tak¿e nak³ady maj¹ na celu zapewnienie sprawnego
oraz szybkiego dzia³ania s³u¿b ratowniczych i porz¹dkowych w sytuacji ratowania ¿ycia i
zdrowia ludzkiego  wartoci nadrzêdnej i bezcennej.
Jak wynika z powy¿szych rozwa¿añ, w³adze lokalne doskonal¹ i nadal winny permanentnie doskonaliæ podejmowane przedsiêwziêcia, ustawicznie podnosz¹c na wy¿szy poziom
poczucie bezpieczeñstwa spo³ecznoci lokalnej, pamiêtaj¹c o tym, ¿e najwa¿niejszym w tych
dzia³aniach jest cz³owiek. Bez uwzglêdnienia godnoci ludzkiej, humanitaryzmu, interesu obywatela w³adze lokalne nie mog¹ liczyæ na sukces swych rz¹dów. Rozwi¹zania w skali makro
nie pozostaj¹ bez wp³ywu na dzia³alnoæ w³adz lokalnych, jednak nie zwalnia to samorz¹du
terytorialnego od kreowania w³asnych, specyficznych dla regionu, a nade wszystko skutecznych rozwi¹zañ. Istotnym elementem tego zagadnienia jest edukacja obywatelska polegaj¹ca na ustawicznym doskonaleniu nie tylko kadr samorz¹du terytorialnego, ale i ca³ej
spo³ecznoci lokalnej. Istotnym warunkiem demokratycznej stabilnoci i trwa³ego bezpieczeñstwa pañstwa w wiecie podlegaj¹cym przyspieszonym procesom modernizacji i globalizacji jest wykszta³cenie spo³eczeñstwa (Koziej, 2006, s. 276). W³adze samorz¹dowe pod
presj¹ czasu zmuszone s¹ ledziæ rozwi¹zania w zakresie zarz¹dzania kryzysowego, choæby
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w myl starej maksymy lepiej uczyæ siê na b³êdach innych ni¿ w³asnych. Profilaktyka, monitorowanie, rozpoznawanie zagro¿eñ, zapoznawanie siê z rozwi¹zaniami porównywalnych
spo³ecznoci lokalnych w kraju i na wiecie, to zdaniem autora najistotniejsze obecnie zadania stoj¹ce przed w³adzami samorz¹dowymi. Nadszed³ czas miêdzynarodowej wymiany dowiadczeñ, organizowania sympozjów i konferencji powiêconych zarz¹dzaniu kryzysowemu, w których uczestniczyliby tak teoretycy, jak i praktycy zajmuj¹cy siê tym problemem.
Najwy¿szy czas prze³amaæ stereotyp i zmodyfikowaæ zespo³y ratownicze, powiêkszaj¹c je
o specjalistów z dziedzin wczeniej nie reprezentowanych w tych zespo³ach (psychologów,
logistyków, duchownych...).
Brak umiejêtnoci w³aciwego zachowania siê w sytuacjach ekstremalnych najczêciej
bywa dla cz³owieka tragedi¹. Z drugiej za strony zaobserwowaæ mo¿na ludzi, którzy w
obliczu niebezpieczeñstwa wyrastaj¹ ponad przeciêtnoæ nios¹c pomoc potrzebuj¹cym, ratuj¹c ¿ycie innym. Czy¿ nie jest to praktyczna lekcja dobroci, szlachetnoci i podmiotowoci
cz³owieka?
Zagadnienia crisis management s¹ stosunkowo nowe, a o koniecznoci tworzenia nowoczesnych systemów zarz¹dzania w sytuacjach trudnych i wyj¹tkowych, jakimi s¹ na
przyk³ad katastrofy zaczêto mówiæ dopiero w latach dziewiêædziesi¹tych minionego wieku.
St¹d podjêtymi w publikacji rozwa¿aniami autor nie dokonuje kategorycznych odpowiedzi na
zadane pytania, a zaprezentowane treci nie aspiruj¹ do wykazania wszystkich istniej¹cych
mo¿liwoci i sposobów realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego przez organy samorz¹du
terytorialnego. Celem autora jest stworzenie bazy wyjciowej do dyskusji i sprowokowanie
czytelnika do g³êbszych refleksji nad poruszonym problemem, wszak  to, o czym myleæ
trzeba, nie przychodzi u nas z kart ksi¹¿ki, lecz z twarzy zaniepokojonego swym losem
cz³owieka (Tischner, 2003, s. 10).
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Summary
The paper is an attempt to answer the question: what options and ways we have to realize the tasks in
crisis management imposed on local self-government? Today, crisis management is a very important
area in the theory and practice of security. To be prepared for emergency situations, local selfgovernment bodies prepare risk scenarios and keep working on the ways to solve them. This paper

36

Zbigniew Kwiasowski
deals with crisis management structures on the local level. It also contains information about people
protection, and rescue operations, planning, preparing and realizing activities. The problems presented are illustrated by examples of practical solutions in our country and abroad, e.g. in New York.
Problems of crisis management are relatively new. It was only at the end of last century that people
began to talk about building a modern management system in emergency situations (disasters). This
is the reason why the author does not give us uncompromising answers to the questions put forward.
The problems presented do not indicate all possibilities and ways how local self-government bodies
should realize crisis management tasks. The author wants to establish groundwork for future discussion. He also wants to provoke symposium participants for deeper reflection on this problem.
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