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−	Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
AW	
−	Agencja Wywiadu
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−	Akcja Wyborcza ,,Solidarność”
BOR	
− Biuro Ochrony Rządu
CB-Radio −	pasmo obywatelskie (radiostacja pasma obywatelskiego)
		

(Citizen-Band)

CK
−	Czerwony Krzyż
CP	
−	Czerwony Półksiężyc
CZSP	
−	Cieszyński Związek Straży Pożarnych
FCC	
− Komisja Techniki Komunikacyjnej
GOPR	 −	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
GZSPRP	 −	Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
ISGF
− Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodników
JOT
− Jednostka Operacyjno-Techniczna
KBIiP	 − Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań
KCKRiOL − Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
KHDK − Klub Honorowych Dawców Krwi
KRS
− Krajowa Rada Sądownictwa
KSA	
− Krajowa Sieć Alarmowa
KSRG	 − krajowy system ratowniczo-gaśniczy
KZSPGiL − Krajowy Związek Straży Pożarnych Galicji i Lodomerii
MDP	
− Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
NATO −	Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
		

(North Atlantic Treaty Organization)

OMSO
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PCK
PSP	
PTT
PTTK
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REGON

− Ochotnicza Miejska Straż Ogniowa
− Ochotnicza Straż Pożarna
−	Polski Czerwony Krzyż
−	Państwowa Straż Pożarna
−	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
−	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
−	Pomorski Związek Straży Pożarnych
−	Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej

RHDK

−	Rada Honorowych Dawców Krwi

		

(Rejestr Gospodarki Narodowej)
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SAR	
− Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
SIM PCK − Społeczny Instruktor Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża
SK PCK − Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża
SKSR	
− Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa
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ŚZSP	
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Wstęp
Pozarządowe formy bezpieczeństwa są dziedziną interdyscyplinarną, gdzie bardzo ważną rolę odgrywa poświęcenie, umiejętności i wiara. Od dawna funkcjonują one w praktycznym wymiarze, przyczyniając się do uzupełniania potrzeb
społecznych, wynikających z potrzeby zabezpieczenia jednego z najważniejszych
czynników, jakim jest bezpieczeństwo. Obszar bezpieczeństwa według kryterium:
podmiotowego, przedmiotowego, czasowego, przestrzennego oraz sposobu organizowania, a także zasad funkcjonowania pozarządowych form bezpieczeństwa jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. zagadnienia: metodologiczne, terminologiczne, procesów, zjawisk, rozległy obszar zdarzeń, czynników sprawczych oraz
skutków. Niestety, czasami jest tak, że dochodzi do sytuacji, kiedy wydarzenia
przybierają formę masową, a ze względu na wymiar, natężenie bądź nagminność
występowania − destabilizują i zaburzają normalny porządek społeczny. Na co
dzień nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, czym są pozarządowe formy bezpieczeństwa, w jakim zakresie funkcjonują i jaką spełniają rolę w społeczeństwie
demokratycznym. Państwo polskie realizuje konstytucyjny obowiązek, gwarantując bezpieczeństwo swoim obywatelom, chociażby poprzez utrzymywanie odpowiednich sił i środków mających za zadanie przeciwdziałania ewentualnym
zagrożeniom związanych z działaniami sił przyrody oraz człowieka. Niestety,
czasami zdarzenia przybierają charakter masowy, a rozmiar, nasilenie bądź częstość występowania problematyzują i burzą normalny ład społeczny. W takich
okolicznościach niezbędne wydaje się funkcjonowanie sił i środków ratowniczych, które będą działać w różnych instytucjach i strukturach organizacji pozarządowych − niejako dopełniać działalność jednostek państwowych, tworząc
zintegrowany system ratowniczy. To właśnie organizacje pozarządowe wspomagają państwo w tych obszarach, gdzie nie może zaspokoić ono oczekiwań i potrzeb społecznych. Organizacje pozarządowe niezależne od administracji publicznej, które przyjęły ich rolę, nazywane są trzecim sektorem, odróżniającym
się od innych podmiotów tym, że nie są nastawione na zysk − czyli non profit.
Prowadząc analizę i opracowania związane z sektorem pozarządowym,
wzięto pod uwagę nie tylko stowarzyszenia i fundacje, stosując tzw. wąską
definicję sektora, ale również inne podmioty niemieszczące się w tej wąskiej
definicji, gdyż one również działają w szeroko rozumianej sferze społecznej.
Ponieważ tematyka organizacji pozarządowych jest obszerna, monografia ta
obejmuje wybrane zagadnienia z wątkami historycznymi dotyczącymi powsta-
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nia i funkcjonowania organizacji. Celem niniejszej książki nie są szczegółowe,
teoretyczne rozważania na temat pozarządowych form bezpieczeństwa, a jedynie przegląd najważniejszych aspektów tej tematyki w losowo wybranych
przykładach poszczególnych podmiotów, jednakże w możliwie jak najbardziej
obrazującym i przybliżającym czytelnikowi zakres podmiotowy i przedmiotowy tematycznego zagadnienia.
Rozdział pierwszy − Organizacje non profit − koncentruje się na wybranych definicjach organizacji pozarządowych. Dalsza część rozdziału przybliża podmioty
zaliczane do trzeciego sektora oraz zadania i funkcje organizacji pozarządowych
w gospodarce. Polskie organizacje pozarządowe biorące udział w akcjach ratowniczych są swoistym preludium do rozwinięcia w dalszej części monografii.
Rozdział drugi − Ratownictwo specjalistyczne − poświęcony jest przedmiotowemu zagadnieniu. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest pierwszym podrozdziałem dotyczącym zakresu ratownictwa specjalistycznego. Na
wstępie przedstawiono rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej. Dalsza
część podrozdziału koncentruje się na strukturze organizacyjnej Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz jej celach i zadaniach. Kolejny podrozdział poświęcony
jest Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Po krótkim rysie historycznym przedstawione są: siedem zasad Ruchu PCK oraz jego cele statutowe, struktura organizacyjna i zadania. Ostatnia część podrozdziału drugiego poświęcona jest pomocy socjalnej PCK. Związek Harcerstwa Polskiego stanowi trzeci podrozdział
drugiego rozdziału niniejszej monografii, gdzie na wstępie przedstawione są:
krótki rys historyczny oraz cele statutowe, struktura organizacyjna, jak i zadania ZHP. W podrozdziale tym mieści się również nawiązanie do wychowania
w wartościach oraz metody harcerskiej.
Rozdział trzeci poświęcony jest stowarzyszeniom kultury fizycznej, w tym
Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz Górskiemu i Tatrzańskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. Oprócz przedstawienia
krótkiej historii tych stowarzyszeń omówione są także ich cele statutowe, struktury organizacyjne i zadania.
Rozdział czwarty ujmuje początki CB-Radia zarówno w Polsce, jak i na
świecie. Przybliża regulamin eterowy oraz urządzenia techniczne i organizacje
CB-Radia, ponadto w ogólnym zarysie przedstawia jego najważniejsze kanały.
Rozdział piąty − zatytułowany Ogólnopolski system bezpieczeństwa − porusza zagadnienia związane ze Społeczną Krajową Siecią Ratunkową, przybliżając
jej rolę i zadania oraz podstawowe cele. Rozdział finalizują uregulowania prawne oraz analiza akt prawnych w przedmiotowej tematyce.
10
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Organizacje non profit

1.1. Źródła i początki organizacji pozarządowych
na świecie
Początki organizacji pozarządowych sięgają starożytności i wyrosły z poczucia wspólnoty łączącej określoną grupę ludzi tworzących społeczność lokalną. Przykładem może być starożytna Grecja, gdzie działalnością filantropijną
zajmowały się prywatne osoby, jak również miasta-państwa poprzez otaczanie
opieką inwalidów wojennych oraz wypłacanie im dziennego zasiłku. Ponadto
istniał specjalny urząd tzw. sitesis − zajmował się on wydawaniem posiłków
ubogim obywatelom, którzy pełnili funkcje urzędowe. Również w starożytnym Rzymie istniały ,,organizacje” o charakterze bezzwrotnej pomocy, tzw.
frumentationes (zajmujący się bezpłatnym rozdawnictwem zboża), congiarium
(rozdawnictwo wina i oliwy) oraz clientela, która polegała na tym, że bogaty
mieszkaniec Rzymu obejmował opieką ubogich obywateli i wspierał ich odzieżą, żywnością i pieniędzmi. Izraelici również prowadzili działalność na rzecz
ludzi ubogich, jednak przełom nastąpił wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa, gdyż misją gminy chrześcijańskiej było niesienie pomocy potrzebującym
i w tym celu utworzona została instytucja o nazwie diakonia, która zajmowała
się codziennym rozdawaniem jałmużny.
Rozwój organizacji pozarządowych na ziemiach polskich nie ma tak daleko
sięgających korzeni jak starożytny Rzym i to z oczywistych przyczyn, jednak
ich początki i rozwój sięgają już wieku XI. Działalność organizacji pozarządowych regulowana jest wieloma przepisami. Na poziomie najwyższym, to jest
w Konstytucji, zagwarantowano prawo do zrzeszania się. Na najniższym poziomie dokumentów wewnętrznych (statutów, uchwał, regulaminów) opisuje się
zasady codziennego funkcjonowania organizacji. Są też ustawy i rozporządzenia stanowiące prawo, któremu podlega sektor pozarządowy.
W rozwoju historycznym polskich organizacji pozarządowych można wyróżnić sześć podstawowych okresów1:
M. Halszka-Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Warszawa 2008, s. 25−36.
1
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 I 
okres: do 1795 roku. Wraz z rozkwitem administracji kościelnych zaistniały zgromadzenia zakonne, klasztory, których misją było prowadzenie opieki
nad potrzebującymi oraz szpitali przyklasztornych. Na przełomie XV i XVI
wieku utworzono górnicze kasy samopomocowe, które uzyskiwały dochody
z opodatkowania górników. Pod koniec XVI wieku powstały oprócz przytułków i szpitali zakłady wychowawcze dla młodzieży i dzieci oraz zakłady
pracy przymusowej. Okres od XVI do XVII wieku to czas przeobrażeń społecznych: formowanie się klas społecznych, migracja populacji wiejskiej do
miast, w wyniku czego nastąpił wzrost liczby żebraków. Zaczęły powstawać
instytucje dobroczynne mające za zadanie przeciwdziałać nędzy.
 II
okres to lata od 1795 do 1918 roku. Pod koniec XVIII wieku ukształtował się nurt filozoficzno-społeczny (tzw. liberalizm), który zaważył na
ożywieniu działalności filantropijnej, tak indywidualnej, jak i zbiorowej. Po
stracie suwerenności przez Polskę, filantropią (charytatywnością) zajmowały się osoby prywatne: w formie stowarzyszeń lub fundacji bądź też w formie indywidualnej. Na ziemiach pruskich (Królestwo Prus) od początku lat
70. XIX wieku istniało świadczenie opieki publicznej. Natomiast od lat 80.
funkcjonował również obowiązek ubezpieczenia chorobowego na wypadek
przy pracy bądź z tytułu podeszłego wieku. Z kolei w Cesarstwie Austriackim funkcjonowały stowarzyszenia wspierane przepisami o konieczności
udzielania pomocy przez gminę najuboższym. O rosyjskiej filantropii dużo
powiedzieć nie można, gdyż publiczne lecznictwo i opieka społeczna były
bardzo słabo rozwinięte.
 
III okres to lata od 1918 do 1939 roku. Powstał wtedy szereg instytucji filantropijnych. Uregulowano w sposób prawny działalność fundacji oraz stowarzyszeń. Dnia 16 sierpnia 1923 roku zadekretowano Ustawę o opiece społecznej,
którą otoczono np. kaleki, osoby starsze, dzieci, młodzież, macierzyństwo, inwalidów, bezdomne ofiary wojen oraz więźniów po odbyciu kary, osoby dotknięte żebractwem, nierządem, alkoholizmem bądź włóczęgostwem.
 
IV okres obejmuje lata od 1939 do 1945 roku. Po zakończeniu kampanii
wrześniowej na terenach polskich, które były wcielone do poszczególnych
krajów okupanta, obowiązywały prawa tam funkcjonujące. W Generalnej
Guberni zlikwidowano większość instytucji polskich, działał jedynie Polski
Czerwony Krzyż. Natomiast oficjalną świecką organizacją była wyłącznie
Rada Główna Opiekuńcza. Przy parafiach ciągle działały bardziej lub mniej
oficjalne zespoły Caritasu.
 V
okres to lata od 1945 do 1989 roku. Po zakończeniu II wojny światowej
razem ze zmianami ustroju politycznego, również zmieniło się spojrzenie
12
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na socjalistyczną politykę społeczną. Głównym kreatorem polityki społecznej było państwo realizujące ją za pomocą oddzielnego organu administracyjnego. Druga połowa lat 40. wprowadziła proces systematycznego
usuwania niezależnych organizacji i instytucji społecznych − wszystkie
fundusze rozwiązano, a stowarzyszenia mogły działać pod kontrolą władz.
Państwo systematycznie przejmowało kontrolę nad życiem społecznym
i gospodarczym, a więc nad opieką społeczną, zdrowiem i oświatą. Ważną
funkcję w polityce socjalnej zaczęły pełnić państwowe przedsiębiorstwa.
Również stan wojenny nie sprzyjał organizacjom społecznym, które de
facto działały głównie w konspiracji. Przepisy prawne dotyczące funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń wprowadzono dopiero pod koniec 1989
roku. Nieuchronność zastąpienia zrujnowanej, niezdolnej do podołania
ówczesnym wyzwaniom gospodarki scentralizowanej oraz jej pseudoreformatorskich mutacji przez gospodarkę rynkową okazała się pod koniec
lat 80. oczywista2.
 
VI okres przypada na lata po 1989 roku. W okresie szerokiej transformacji
podjęte zostały czynności mające na uwadze odbudowę form dobroczynności, jak również rozwoju nowych specjalności działalności pomocowej.
Wzrost organizacji non profit był stopniowy i powolny. Powstające organizacje pozarządowe wpływały na zmniejszanie luki w zaspokajaniu potrzeb
socjalnych, które powstały na skutek ograniczenia opiekuńczej funkcji państwa. Podjęto szereg działań mających na celu usankcjonowanie funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Rozwój organizacji pozarządowych w Polsce po 1989 roku można podzielić
na pięć etapów, które pokrywają się z następującymi kadencjami parlamentarnymi i odzwierciedlają zmiany w polityce państwa. Wynikały one między
innymi ze struktury układu na scenie politycznej w następujący sposób3:
 I 
etap to lata od 1989 do 1993 roku. Jest to polityka tworzenia obszaru dla
sformalizowanych projektów obywatelskich pod rządami Solidarności:
Ustawa z 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach4.
 G. Winogrodzki, Ł. Roman, Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, Józefów
2016, s. 135.
3
M. Rymsza, Polityka państwa wobec sektora obywatelskiego w Polsce w latach 1989−2007,
[w:] M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz, Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, Warszawa 2007, s. 23−35.
4
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., nr 20,
poz. 104).
2
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Wolność obywatelska stała się gwarantem nadchodzących zmian ustrojowych. Nastąpił aktywny rozwój bazy trzeciego sektora (w tym m.in. ulgi
podatkowe dla organizacji kościelnych i społecznych). Był jednak brak ofert
w polityce socjalnej dla organizacji pozarządowych, które postrzegano jako
podmioty wypełniające luki transformacji, wspierające formacje przegranych reform, spełniające zadania, których nie mogły zrealizować służby
publiczne.
etap to lata od 1993 do 1997 roku. Polityka recesji w okresie rządów pasywII
nej koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Polskim Stronnictwem Ludowym.
Mają miejsce próby administracyjnego audytu organizacji pozarządowych.
Pierwsze lokalne próby współpracy międzysektorowej w odniesieniu do regulacji prawa miejscowego. Następuje spowolnienie dynamiki rozwoju trzeciego sektora. Pojawiają się pierwsze próby regulacji działalności pożytku
publicznego (wyjątkowo niejasnych przepisów ustawy z dnia 20 grudnia
1996 roku, podjęto próby rozwiązań sektorowych, ustawy wprowadzające regulację statusu organizacji pożytku publicznego). Zasady pomocniczości państwa i dialogu społecznego zostały wpisane do Konstytucji RP5.

III etap to lata od 1997 do 2001 roku. Polityka niewykorzystanych szans, czasu
reform ustrojowych koalicji Akcji Wyborczej ,,Solidarność” z Unią Wolności.
Powstaje szereg reform społecznych (dotyczą one ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych, administracji publicznej i edukacji), jednak zabrakło
wśród nich organizacji pozarządowych. Wąskie przełożenie założeń teoretycznych, strategicznych w praktyczne (operacjonalizacja), szczegółowe
rozwiązania, prymat tylko dla samorządów terytorialnych.
IV etap to lata od 2001 do 2005 roku. Budowanie modelu międzysektorowej

kooperacji w okresie finalizowania akcesji do Unii Europejskiej (UE).
Finalizacja postępowania akcesji Polski do UE. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie6 oraz powstawanie organizacji pożytku
publicznego. Wpływ dominującej roli UE w zakresie polityki zatrudnienia
i przeciwdziałania wyeliminowaniu społecznemu. Stworzenie fundamentów modelu międzysektorowej współpracy.
V
etap to lata od 2005 do 2007 roku. Polityka ,,kija i marchewki”, czyli kontrola najwyższą formą zaufania.

5
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1999 r., nr 78,
poz. 483).
6
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873).
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Podjęto próby wzmocnienia państwa. Ostrzeżenie dla decentralizacji,
wykluczenie dla urynkowienia sfery społecznej – wzrost zainteresowania organów państwa hierarchizacją relacji i kontrolowaniem organizacji.
Wchłanianie funduszy unijnych – rosnąca rola organizacji jako profitentów,
administratorów i wykonawców projektów finansowanych ze środków UE.
Wolność zrzeszania się, a więc możliwość swobodnego zakładania organizacji o charakterze dobrowolnym i działania w nich, gwarantuje Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku w rozdziale II − Wolności, prawa i obowiązki
człowieka i obywatela, w art. 58. Konstytucja RP w art. 12 zapewnia wolność
tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych
zrzeszeń oraz fundacji.
Konstytucja wprowadza jednak ograniczenia wolności zrzeszania się. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z prawem (o odmowie
rejestracji lub zakazie działania decyduje sąd). Zakazane jest także istnienie partii
politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także
tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową
i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na
politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Zasada pomocniczości (subsydiarności)
Konstytucji RP zawarty jest zapis dotyczący zasady pomocniczości (subsydiarności), istotnej z punktu widzenia organizacji pozarządowych. Zasada ta
została wskazana w Preambule Konstytucji RP: „ustanawiamy Konstytucję
Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.
Do zasady subsydiarności odwołuje się zarówno społeczna nauka chrześcijańska, jak i filozofia liberalna. Zasada subsydiarności jest też jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Ujmując najprościej, zakłada ona,
że człowiek, jako istota społeczna, jest odpowiedzialny za siebie oraz jest gotowy
do wspólnego działania w społeczeństwie. Problemy powinny być rozwiązywane
i decyzje powinny być dokonywane na możliwie najniższym poziomie: jednostki, rodziny, stowarzyszenia, gminy, regionu, państwa, a jeśli jest to konieczne, to
wspólnoty międzynarodowej. Interwencje nadrzędnych instytucji są podejmo-
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wane jedynie wówczas, gdy nie można skutecznie rozwiązać danego problemu
na niższym poziomie i powinny polegać na „pomocy ku samopomocy”. Zasady
subsydiarności nie ogranicza się do stosowania na styku państwo – społeczeństwo i jego obywatele. W równym stopniu odnosi się ona do wszystkich organizacji społecznych, związków zawodowych i stowarzyszeń. Dotyczy również relacji
między samorządami i społecznościami lokalnymi.

1.2. Wybrane definicje organizacji pozarządowej
Obok instytucji państwa – administracji publicznej: sektora państwowego
(pierwszy sektor) oraz podmiotów for profit nastawionych na zysk: biznes,
sektor prywatny (drugi sektor), funkcjonują organizacje, które nie są zorientowane na zysk, non profit, również nie stanowią elementu struktury państwa, są zatem trzeci sektorem.
Organizacje pozarządowe to takie struktury organizacyjne, których członkowie poprzez wykorzystanie zasobów własnych środowisk i mobilizację innych osób dążą do rozwiązania problemów różnych grup społecznych, szukając
sposobów pokonywania przeciwności (trudności) we własnych wspólnotach,
a także wychodząc poza własne środowiska, wspierają innych w dążeniu do
rozwiązania ich problemów czy trudności. Podczas swoich działań korzystają
z zasobów prywatnych, czasami publicznych, lecz celem ich działań są zawsze
sprawy społeczne, wspólne, a nie indywidualne czy prywatne7.
Według innej definicji, organizacje pozarządowe to specyficzne, współczesne formy samoorganizacji społecznej, struktury integrujące grupy obywateli,
charakteryzujące się względnie dojrzałą tożsamością społeczną, niezależnością
i niekomercyjnością, określonym stopniem zorganizowania, prywatnym charakterem inicjatywy, dobrowolnością uczestnictwa oraz znacznym udziałem
wolontariatu, odgrywają istotną rolę w kształtowaniu postaw ludzkich, tak
w odniesieniu do osób uczestniczących w organizacji, jak i mających jakikolwiek z nimi kontakt8.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła
w życie 24 kwietnia 2003 roku, uregulowała i opisała kwestie:
 
definicji organizacji pozarządowej,
 
współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną (w tym
Rady Działalności Pożytku Publicznego),
7
 R. Kamiński, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, Warszawa 2008, s. 22.
8
M. Halamska, Wiejskie organizacje pozarządowe, Wprowadzenie, [w:] M. Halamska, Wiejskie organizacje pozarządowe, Warszawa 2008, s. 14.
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 r
ozróżnienia działalności odpłatnej statutowej od działalności gospodarczej
i nieodpłatnej statutowej,
 
pojęcia działalności pożytku publicznego, praw i obowiązków organizacji
pożytku publicznego,
 
pojęcie wolontariusza, jego praw i obowiązków.

Definicja prawna organizacji pozarządowej
Sektor organizacji pozarządowych jest bardzo zróżnicowany i należą do niego podmioty mające różne formy prawne. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje prawną definicję organizacji pozarządowej
(art. 3 ust. 2).
,,Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4”9.
Ust. 4. „Przepisów działu II nie stosuje się do:
1) partii politycznych;
2) z wiązków zawodowych i organizacji pracodawców;
3) samorządów zawodowych;
4) fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu
terytorialnego, chyba że:
a) przepisy odrębne stanowią inaczej,
b) majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem
komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami w rozumieniu
Ustawy o finansach publicznych lub
c) fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na
rzecz nauki”.
9

Jak można zauważyć, funkcjonuje wiele definicji wnoszących coś nowego
do zbioru pojęć określenia organizacji pozarządowych. Każda z nich jest ważna
dla zrozumienia sensu czy istoty funkcjonowania trzeciego sektora we współczesnej rzeczywistości gospodarczej.
Wyróżnia się następujące podstawowe rodzaje organizacji pozarządowych:
stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, samorząd zawodowy, organizacje
pracodawców i rolników, kościoły i związki wyznaniowe10.
9
Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536, tekst jednolity ze zm.).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873).
10
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Schemat 1. Podstawowe rodzaje organizacji pozarządowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 roku

Do najważniejszych aktów prawa powszechnie obowiązującego, regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych należą:
 K
onstytucja RP,
 U
stawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 U
stawa o fundacjach11,
 
Prawo o stowarzyszeniach12.
Organizacje pozarządowe włączyły się szeroko w nurt działań na rzecz tworzenia bezpieczeństwa. W niektórych jego obszarach stały się prawdziwymi liderami, przejmując od władz publicznych obowiązek zapewnienia obywatelom
bezpieczeństwa. Przykładem takiej społecznej działalności na rzecz ochrony
ludności jest dziedzina ratownictwa13.

1.2.1. Formy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych
Podstawowymi formami prawnymi, w ramach których działają organizacje pozarządowe, są fundacje i stowarzyszenia.
Fundacja jest organizacją powoływaną przez fundatora (osobę fizyczną lub
prawną). Ma wyodrębniony majątek, przeznaczony na realizację określonego
11
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r., o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203, tekst
jednolity).
12
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855,
tekst jednolity).
13
 A. Skrabacz, Ochrona ludności w Polsce w XXI wieku: wyzwania, uwarunkowania, perspektywy, Tarnów 2006, s. 183.
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celu społecznego zapisanego w statucie. Z założenia jest to organizacja nienastawiona na zysk, co nie wyklucza jednak możliwości prowadzenia przez nią
działalności zarobkowej.
Stowarzyszenia to organizacje tworzone przez ludzi, w których istotne jest
członkostwo, wewnętrzna zgoda na misję i profil działania organizacji, w której
działamy. Jest to forma bardziej demokratyczna i partycypacyjna − jeśli chodzi
o funkcjonowanie i podejmowanie decyzji. Stowarzyszenia mogą przyjmować
w naszym kraju różne formy. Najpopularniejszy jest podział na: stowarzyszenie
zwykłe i stowarzyszenie zarejestrowane.
Stowarzyszenie zwykłe nie wymaga rejestracji w KRS, tylko co najmniej
trzech osób chętnych do jego powstania. Ta organizacja nie posiada osobowości prawnej, z czym wiąże się wiele ograniczeń, np. nie może przyjmować
darowizn, nie może wnioskować o dofinansowanie, prowadzić działalności gospodarczej, zrzeszać się w związki, federacje itd. Nie działa na podstawie statutu, tylko regulaminu. Stowarzyszenie zwykłe powinno natomiast mieć wpis
we właściwym miejscowo, ze względu na siedzibę, starostwie powiatowym.
Stowarzyszenie zwykłe może podjąć uchwałę o swojej rejestracji w KRS. Musi
wówczas spełnić wszystkie opisane niżej wymogi. Wtedy ze stowarzyszenia
zwykłego stanie się stowarzyszeniem zarejestrowanym. Pamiętajmy też o tym,
że deklaracje przystąpienia do stowarzyszenia zwykłego nie są ważne po zarejestrowaniu. Wówczas należałoby wypełnić nową deklarację przystąpienia do
stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym to z kolei
organizacja tworzona przez członków (minimum 15 osób). Zorganizowana jest
w sposób demokratyczny. O najważniejszych decyzjach rozstrzyga w głosowaniu Walne Zgromadzenie wszystkich członków. Ma osobowość prawną i działa
w oparciu o statut, który określa m.in. nazwę, cele działania, majątek i wewnętrzną strukturę organizacji. Właśnie statut jest najważniejszym aktem stowarzyszenia. Warto go zatem skonstruować w sposób naprawdę przemyślany i zawrzeć
w nim takie cele i działania, które w przyszłości będziemy realizować. Wszystko
bowiem, co zostanie w nim ujęte, a co jest zgodne z polskim prawem, może
później być przedmiotem działań organizacji. Uzyskując osobowość prawną,
stowarzyszenie staje się podmiotem prawnym w zakresie prawa cywilnego (ma
zdolność prawną) oraz ma uprawnienia do wykonywania czynności prawnych.
W praktyce oznacza to, że przykładowo, może otrzymywać darowizny, zawierać
umowy o przyznanie dotacji czy o wykonanie innej usługi. Tak jak fundacja,
powoływane jest w celach niezarobkowych, co nie wyklucza jednak możliwości
prowadzenia przez takie podmioty działalności gospodarczej.

l
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Związki stowarzyszeń to inaczej federacje. Powstają po zebraniu się przynajmniej trzech stowarzyszeń. W  skład związków mogą wchodzić również
inne osoby prawne, np. fundacje. Po rejestracji związki posiadają osobowość
prawną. Władze tak samo wszystkie decyzje podejmują uchwałami, a ich najważniejszym dokumentem jest statut. Członkami związku są stowarzyszenia,
które weszły w jego skład. Pamiętać należy, że do organów władz wybieramy
przedstawicieli poszczególnych organizacji, a nie same organizacje. Jest to
o tyle istotne, że członkiem związku jest stowarzyszenie, ale formalnie działa
w nim przez swojego, wytypowanego przedstawiciela. Ma to ułatwić działania związku.
Kluby sportowe to także rodzaj stowarzyszenia, które nie posiada rejestracji
w Krajowej Radzie Sądownictwa. Kluby rejestruje odpowiednie miejscowo starostwo powiatowe, chyba że klub prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas
wymagany jest wpis do KRS do rejestru przedsiębiorców. Z momentem wpisu
w starostwie, klub sportowy nabywa osobowość prawną. Głównym celem tych
stowarzyszeń jest dbałość o kulturę fizyczną. Pewnym szczególnym rodzajem
klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Jego członkami mogą być
w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Warto też wspomnieć o społeczno-zawodowych stowarzyszeniach rolników.
Stowarzyszenia rolników, pomimo że ich regulacje prawne sięgają lat 80. (Ustawa
z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolniczych), możemy spotkać po dzień dzisiejszy na naszych terenach. Stowarzyszenia
te działają poprzez ustalone ramy w uchwalonych przez siebie statutach i wybrane w sposób demokratyczny organy. Przykładami takich stowarzyszeń są: kółka
rolnicze, koła gospodyń wiejskich, rolnicze zrzeszenia branżowe oraz związki,
np. kółek, organizacji rolniczych czy zrzeszeń branżowych.
Kółka rolnicze. Ta forma zastanawia wiele osób. Najczęściej pojawiają się pytania: czy posiadają one osobowość prawną, czy mogą aplikować o środki unijne?
Odpowiedź jest prosta − tak. Kółka rolnicze tak naprawdę nie różnią się mocno od
stowarzyszeń rejestrowanych. Są to również dobrowolne, niezależne, społeczno-zawodowe organizacje rolników indywidualnych, których celem jest reprezentowanie ich interesów zawodowych i społecznych. Różnica, jaka jest dostrzegana
między kołem a stowarzyszeniem, ukazuje nam się w momencie rozstrzygania,
kto może zostać członkiem tejże organizacji. W stowarzyszeniach prawie każdy
może zostać jego członkiem, natomiast w kołach katalog osób chcących zostać
jego członkiem jest zamknięty. Do kółek rolniczych może należeć osoba:
 
prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, zarówno jako właściciel, jak
i posiadacz bądź użytkownik,
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 pełnoletni członek rodziny rolnika, pracujący w prowadzącym przez niego
gospodarstwie rolnym,
 
osoba, która przekazała gospodarstwo rolne za emeryturę i rentę.
Kolejna różnica jest taka, że koło rolnicze może założyć 10 osób, w tym co
najmniej 8 osób prowadzących gospodarstwa rolne. Koła swoją pracę opierają
na statucie oraz podlegają obowiązkowi rejestracji w KRS. Mogą, tak jak stowarzyszenia, łączyć się w związki.
Koła gospodyń wiejskich nie mają z kolei obowiązku rejestracji w KRS. Są
wyodrębnioną jednostką organizacyjną kółka rolniczego. Działają na podstawie regulaminu zarejestrowanego na przykład w kole rolniczym. Głównym celem kół gospodyń wiejskich jest w szczególności obrona praw, reprezentacja
interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet
wiejskich oraz ich rodzin.
Rolnicze zrzeszenia branżowe działają na takich samych zasadach jak kółka
rolnicze.

1.2.2. Podział organizacji pozarządowych ze względu na profil
działalności
 O
rganizacje samopomocowe, czyli takie, które swoją działalność wiążą ściśle z pomocą swoim członkom. Taką organizacją może być na przykład stowarzyszenie byłych pracowników danej firmy w danym mieście.
 
Organizacje opiekuńcze, czyli zajmujące się wszystkimi potrzebującymi
pomocy. Mogą to też być bardzo wyspecjalizowane organizacje zajmujące
się na przykład niewidomymi dziećmi.
 
Organizacje przedstawicielskie, czyli reprezentujące jakąś konkretną społeczność, na przykład organizacje zrzeszające mieszkańców dzielnicy itp.
 
Organizacje mniejszości, które działają na rzecz grup mniejszościowych
różnego rodzaju, na przykład wyznaniowych, narodowych, reprezentują
ich interesy.
 
Organizacje tworzone ad hoc, charakteryzujące się tym, że tworzone są, żeby
przeprowadzić jednorazową akcję.
 
Organizacje hobbystyczno-rekreacyjne, czyli takie, które zrzeszają ludzi połączonych jedną pasją, na przykład filatelistów.
 
Organizacje zadaniowe, wykonujące zadania, które zlecają im władze państwowe. Zajmują się na przykład dbaniem o dobry stan parków miejskich.
 
Organizacje tradycyjne, które działają dla wielu osób i zrzeszają wiele osób.
Mogą też poszczycić się długą tradycją.

l
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1.3. Podmioty zaliczane do trzeciego sektora
Trzeci sektor to zbiorcza nazwa organizacji pozarządowych. To określenie pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej
typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako
sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem
prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji − i działających społecznie, i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non profit).
Wśród podmiotów zaliczanych do szerokiej definicji trzeciego sektora zaliczamy bardzo zróżnicowane organizacje grup obywatelskich, gdzie wymienia
się najczęściej:
 
fundacje,
 
stowarzyszenia i ich związki, w tym: stowarzyszenia społeczno-kulturalne,
stowarzyszenia kultury fizycznej, ochotniczą straż pożarna, zakłady doskonalenia zawodowego mające status stowarzyszeń,
 
organizacje społeczne działające na mocy odrębnych przepisów,
 
związki zawodowe,
 
związki pracodawców,
 
organizacje samorządów zawodowego i gospodarczego (np. cechy, izby gospodarcze i branżowe, kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich, zrzeszenia
transportowców) z wyjątkiem organizacji, w których członkostwo jest obligatoryjne (np. izby lekarskie, rady adwokackie),
 i
nne świeckie organizacje społeczne działające na mocy odrębnych przepisów (m.in. Polski Czerwony Krzyż, koła łowieckie, Polski Związek Działkowców, komitety rodzicielskie i rady rodziców, komitety społeczne),
 organizacje kościelne: instytucje społeczne kościołów (np. szkoły, placówki
opiekuńcze, Caritas, redakcje, wydawnictwa) i związków wyznaniowych
prowadzące działalność świecką, w tym także organizacje członkowskie
(np. Akcja Katolicka, Bractwo Młodzieży Prawosławnej),
„Organizacje kościelne, wyznaniowe, jak i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego nie są uznawane za organizacje pozarządowe, ale pod względem prawnym
zrównano je z organizacjami pozarządowymi i mają takie same możliwości funkcjonowania (np.: uzyskiwać status organizacji pożytku publicznego, mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, korzystać z pomocy wolontariuszy oraz ubiegać się o dotacje w konkursach)”.

 
partie polityczne.
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Do potocznie używanej, wąskiej definicji trzeciego sektora zaliczane są
przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia.
Inne terminy uważane za równoznaczne z terminem organizacja pozarządowa to:
 
organizacja non profit, ponieważ nie działa dla zysku,
 
organizacja woluntarystyczna (ochotnicza), ponieważ w większości opiera
swą działalność na pracy ochotników,
 
organizacja społeczna (obywatelska), ponieważ obszarem aktywności tych
organizacji jest najczęściej szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona
zdrowia i edukacja, czyli działania dla dobra publicznego,
 
trzeci sektor, ponieważ nie są tożsame z administracją publiczną (pierwszy sektor), ani biznesem (drugi sektor),
 
w użyciu jest także skrót NGO, od non-governmental organization (organizacja pozarządowa).

1.4. Zadania i funkcje organizacji pozarządowych
w gospodarce

Organizacje pozarządowe oprócz tego, że istnieją w gospodarce, mają do wypełnienia pewne zadania i funkcje.
Schemat 2. Podstawowe zadania organizacji pozarządowych

Źródło: Opracowanie własne

Podstawowymi zadaniami organizacji pozarządowych powinny być:
 z
aspokojenie potrzeb indywidualnych i społecznych w małej grupie,
w szczególnej atmosferze życzliwości i solidarności,
 
przyjęcie czynnej postawy obywatelskiej w zakresie spraw tzw. ludzkich i lokalnych, a wymagających załatwienia w poczuci dobra ogółu,
 
propagowanie pluralizmu i różnorodności życia społecznego,

l
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 t
worzenie sektora realizacji zadań indywidualnych i społecznych alternatywnego wobec rządowego, swobodny wybór metod pracy dający dużą elastyczność w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych klientów,
 
stworzenie mechanizmów współudziału społecznego w podejmowaniu decyzji dotyczących różnorodnych problemów i poziomów funkcjonowania
nowoczesnego społeczeństwa,
 
duże poczucie niezależności i podmiotowości.
Z powyższych zadań wynikają funkcje organizacji non profit. W literaturze
widnieje szeroka gama klasyfikacji funkcji organizacji pozarządowych.
Schemat 3. Funkcje organizacji non profit

Źródło: Opracowanie własne

W oparciu o hierarchie ludzkich potrzeb wyróżnia się:
 funkcję afiliacyjną – potrzeba przynależności człowieka do wspólnoty,
 f
unkcję integracyjną – potrzeba łączenia się, przeciwdziałania izolacji i budowanie więzi społecznych,
 f
unkcję ekspresyjną – daje możliwość samorealizacji, rozwijania zainteresowań, wnoszenia własnego wkładu w rozwój społeczności lokalnej.






Bardziej szczegółowa klasyfikacja obejmuje:
wspomaganie rozwoju biologicznego, społecznego, kulturalnego jednostek,

przygotowanie człowieka do pełnienia ról społecznych i zawodowych,
wzbogacenie życia jednostki,
upowszechnianie wiedzy,
rozwijanie idei demokracji.

Natomiast według amerykańskiej encyklopedii ,,Encyclopedia of social
work” funkcje trzeciego sektora to:
 przeciwdziałanie dehumanizacji człowieka w społeczeństwie,
24
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 u
możliwienie swobodnego wyboru kierunku niesionej pomocy przez ofiarodawcę, zgodnie z własnymi preferencjami,
 
zmniejszanie ograniczeń wynikających z systemu demokratycznego i rynku, jako mechanizmu zaspokajania potrzeb społecznych,
 
kontrola społeczna poprzez osłabianie i neutralizowanie napięć społecznych,
 
regulowanie podaży i popytu na usługi społeczne.
Ponadto do gamy powyższych funkcji zaliczyć możemy jeszcze podział
obejmujący w szczególności:
 
funkcję usług społecznych,
 
innowacyjność społeczną,
 
uczenie demokracji,
 
umożliwienie ekspresji,
 
tworzenie środowisk opiniotwórczych,
 
reprezentowanie interesów środowisk i jednostek słabszych, upośledzonych
pod różnym względem.
Każda z klasyfikacji jest niepowtarzalna, ale każda z nich oddaje istotę organizacji pozarządowych i cel jej funkcjonowania – jest dla ludzi.
Schemat 4. Funkcje organizacji non profit − organizacja ochrony ludności

Źródło: Opracowanie własne14

1. Organizacja ochrony ludności na poziomie podstawowym
a. Państwowa: wszystkie te zadania, które są realizowane przez podmioty
rządowe i samorządowe.
14

l

Ibidem, s. 175−176.
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b. Społeczna: odpowiadają i prowadzą ją organizacje pozarządowe.
c. Samoochrona ludności: realizowana przez każdego obywatela w ramach zapewnienia bezpieczeństwa samemu sobie.
2. Organizacja ochrony ludności na poziomie nadrzędnym
Działania na rzecz ochrony ludności na forum europejskim i międzynarodowym.
Jak wynika z powyższego, organizacje pozarządowe są formą społecznej
organizacji ochrony ludności. Organizacje pozarządowe w literaturze są różnorodnie nazywane (trzeci sektor, sektor non profit, sektor pozarządowy; NGO
= non-governmental organisation; organizacje niedochodowe, non profit, not
for profit, obywatelskie czy społeczne). W Polsce prawnie uregulowane jest wyłącznie pojęcie organizacji pozarządowych.
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Ratownictwo specjalistyczne

Według kolejnego kryterium wyróżniamy grupy ratownictwa specjalistycznego w: PCK, OSP oraz ZHP.
Schemat 5. Grupy ratownictwa specjalistycznego: PCK, OSP oraz ZHP

ratownictwo
specjalistyczne

Źródło: Opracowanie własne

Rola i znaczenie organizacji pozarządowych biorących udział w akcjach ratowniczych. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG)15 – powstał w 1991
roku, a zaczął funkcjonować w 1995 roku. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych przez Państwową
Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną) w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Centralnym
organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa. Krajowy
system ratowniczo-gaśniczy dzieli się na trzy poziomy:
15
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.
z 2011 r., nr 46, poz. 239) oraz Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

l
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a) poziom powiatowy,
b) poziom wojewódzki,
c) poziom centralny.
Schemat 6. Podmioty tworzące krajowy system ratowniczo-gaśniczy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSRG z 2017 roku
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Schemat 7. Kolejności przekazu informacji o zdarzeniu w KSRG

Źródło: R. Łazaj, „Szkolenie strażaków ratowników OSP”, cz. I16

Poziom powiatowy
Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez
powiatowe stanowisko kierowania PSP współdziałające ze stanowiskami dyżurnymi administracji samorządowej wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
oraz starostów. W przypadku gdy siły i środki systemu ratowniczo-gaśniczego
na obszarze powiatu okażą się niewystarczające (drastyczny wzrost skali zdarzenia, równoczesność zdarzeń, brak jednostek specjalistycznych) lub zdarzenie swym zasięgiem wykracza poza obszar powiatu, uruchamiany jest wyższy
poziom systemu ratowniczo-gaśniczego.[1]
16
 R. Łazaj, Szkolenie strażaków ratowników OSP, część I, temat 1, Organizacja ochotniczych
straży pożarnych, ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej, http://www.osp.zlotoklos.
pl/szkolenie.
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Poziom wojewódzki
Poziom wojewódzki spełnia rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach
wymagających użycia sił i środków spoza powiatu, w którym ma miejsce zdarzenie. Podstawowe siły i środki KSRG na poziomie województwa to wojewódzki odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów powiatowych) oraz krajowa baza sprzętu specjalistycznego.
Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie
podmiotów współdziałających odbywa się poprzez wojewódzkie stanowisko
koordynacji ratownictwa PSP współdziałające z centrami zarządzania kryzysowego wojewody. W przypadku gdy siły i środki KSRG na poziomie województwa okażą się niewystarczające lub zdarzenie przekracza obszar województwa
− uruchamiany jest najwyższy poziom systemu ratowniczo-gaśniczego, poziom
centralny.

Poziom centralny
Poziom centralny spełnia rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach
wymagających użycia sił i środków spoza województwa, w którym ma miejsce
zdarzenie. Podstawowe siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
na poziomie centralnym to centralny odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów wojewódzkich), krajowe bazy
sprzętu specjalistycznego oraz siły i środki szkół PSP. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony Ludności (KCKRiOL) (pełniące również funkcje międzyresortowego centrum zarządzania kryzysowego).
W krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym funkcjonuje (stan na 31 grudnia 2013):
 
16 komend wojewódzkich PSP,
 
335 komend powiatowych/miejskich PSP,
 
500 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej
Straży Pożarnej,
 
3993 jednostki ochotniczych straży pożarnych,
 
4 zakładowe straże pożarne,
 
13 szpitali, w tym 11 szpitali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku,
Lublinie, Szczecinie, we Wrocławiu i w Bydgoszczy oraz Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich i Szpital Praski,
 
205 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa.
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Z systemem współpracują m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Państwowe Ratownictwo
Medyczne, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz
organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, POPR, Aeroklub Polski,
ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK i inne.
Ochotnicza Straż Pożarna w KSRG funkcjonuje od 1995 roku. Funkcjonuje
w nim około 3993 jednostek OSP, około 7400 samochodów i ponad 125 tys.
strażaków ochotników17.

2.1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP17
Ochotnicze straże pożarne (OSP) należą do najstarszych organizacji społecznych w Polsce. Obecnie ochotnicze straże pożarne zajmują się typową działalnością operacyjno-techniczną (bojową) związaną bezpośrednio z udziałem
ratowniczym w licznych akcjach pożarniczych, akcjach ratowniczych przy
zdarzeniach drogowych, zdarzeniach katastrof naturalnych (akcje przeciwpowodziowe, akcje odśnieżania itp.), zagrożeniach chemicznych i zagrożeniach
technicznych oraz innych zdarzeniach losowych zagrażających życiu i mieniu.
Działalność OSP to nie tylko działania bojowe z ww. zagrożeniami, to również
działalność szkoleniowa mająca na celu utrzymanie ciągłej zdolności i gotowości bojowej. Poza działaniami bojowymi OSP prowadzą szeroko pojętą profilaktykę mającą krzewić bezpieczeństwo ppoż. W tym celu OSP są głównymi
organizatorami licznych imprez oświatowo-sportowych i innych krzewionych
działań na rzecz środowisk, których są czynnymi uczestnikami. Wymienić tu
można m.in.: orkiestry strażackie, zespoły sportowe, zespoły taneczne, zabawy
środowiskowe, w tym zawody strażackie − w ramach takich imprez OSP rozpowszechniają w różnej formie (odczyty, ulotki, filmy, pogadanki, reklamy itp.)
zachowania mające na celu bezpieczeństwo obywateli. Ponieważ działają one
przede wszystkim w środowiskach tzw. wiejskich i małomiasteczkowych, to ich
rola w percypowaniu życia danych społeczności jest niepodważalna.

2.1.1. Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej
Pierwszy oddział straży pożarnej został utworzony przez prefekta Rzymu Egnatusa Rufusa z jego niewolników w 24 roku p.n.e. Następnie zaczęto tworzyć kohorty (od 1000 do 1200 osób) oraz centurie (od 140 osób), których zadaniem
była ochrona miasta przed pożarami. Skupieni w nich ludzie to wigilowie.
17
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Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) należy do jednych z najstarszych i najbardziej zasłużonych dla całego społeczeństwa specjalistycznych organizacji.
Pożary od wieków całkowicie trawiły i doszczętnie niszczyły wielokrotnie cały
dobytek ludzi, także wyjątkowo wartościowy, gromadzony dorobek zabytkowy,
naukowy i kulturalny.
Próby zorganizowania walki z ogniem podejmowane były w miastach polskich już w XIV wieku. Uchwała rady miejskiej Krakowa z 1374 roku nazwana
„porządkami ogniowymi” zawierała szczegółowe nakazy dotyczące przestrzegania bezpieczeństwa ogniowego oraz przepisy o zachowaniu się mieszkańców w razie pożaru, wyznaczając każdemu odpowiednie czynności ratownicze. Przewidywano również kary za niestosowanie się do tych przepisów oraz
nagrody dla tych, którzy pierwsi śpieszyli na ratunek lub odznaczali się przy
gaszeniu pożaru. Każdy dom musiał mieć przepisowe przyrządy do zrywania
dachów, naczynia do zalewania i kadzie z wodą.
W XVIII wieku nie znano żadnych kominów, a wydobywający się dym z naturalnego paleniska wewnątrz zamieszkanej izby rozchodził się po całej chacie, znajdując ujście w jakiejś nieszczelności, np. w dachu drewnianym. Pożary
były najstraszniejszą, jak i najczęstszą niszczycielską plagą wszystkich polskich
wsi, niszcząc je praktycznie doszczętnie. Gęsta i palna zabudowa, jak również
brak jakichkolwiek nawet najmniejszych przerw ogniowych i często przy braku
ogólnej wiedzy ludzi obeznanych z fachowym gaszeniem ognia było nagminne
i dość częstym niepożądanym zjawiskiem18.
Duża liczba niszczycielskich pożarów w Polsce, a przede wszystkim ich wyjątkowo żywiołowa i szybka niszczycielska siła spowodowała duże zainteresowanie tą problematyka władz miejskich oraz właścicieli ziemskich i właścicieli
miast. Owocowało to oficjalnym, prawnym uchyleniem tak zwanych sztywnych
regulacji i przyjętych porządków ogniowych. Były one praktycznie wzorowane
na obowiązujących przepisach w bardziej rozwiniętych i bogatszych miastach
Europy Zachodniej19.
Andrzej Frycz Modrzewski w swoim słynnym, często przytaczanym i bardzo
wartościowym dziele ,,O poprawie Rzeczypospolitej”, wydanym w 1551 roku,
w rozdziale XVI ks. I dokonał analizy zagrożenia, rozdział XIII ks. II poświęcił
wskazówkom „O unikaniu i gaszeniu pożarów”. Jako główną przyczynę zdecydowanej większości pożarów wskazywał właśnie ewidentnie na drewniane i bardzo
J.R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, Warszawa 2004, s. 19.
K. Wójtowicz, Organizacja i funkcjonowanie państwowej straży pożarnej w Polsce, Kraków
2012, s. 21.
18
19
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liche budownictwo. Proponował również rozpoczęcie budowy domów z ogólnie
dostępnych ognioodpornych specjalnych cegieł, z bardziej bezpiecznymi i ze
sprawnie działającymi wymaganymi wentylacjami i kominami. Modrzewski zalecał niemal każdorazowe wyposażanie domów i ich całych drewnianych obejść
gospodarczych w niezbędne drabiny, fachowy sprzęt typowo gaśniczy.
Aby osiągnąć te cele, wskazywał również na kompleksowe przygotowanie,
jak i wyedukowanie odpowiedniej liczby wszystkich potrzebnych, do tego doświadczonych, wykwalifikowanych rzemieślników. Proponował przygotowanie
wysoce wykwalifikowanych specjalnych, złożonych zespołów ratowniczych,
przeprowadzanie cyklicznych, okresowych i bardzo szczegółowych kontroli,
tak zwanych kontroli prewencyjnych.
Zaproponowana przez Modrzewskiego bardzo widoczna, spektakularna i głośna idea powoływania w bardzo dużych, zaludnionych miastach bezwzględnie obowiązkowych tzw. specjalnych straży ogniowych wyprzedziła
o lata ówczesną epokę.
Dziesięć lat po śmierci autora praktycznie wszyscy mieszczanie Sieradza
powołali odgórnie profesjonalną, doświadczoną ochotniczą miejską straż
ogniową (OMSO). Ochotnicza miejska straż ogniowa została opracowana według odgórnie przygotowanego, schematycznego modelu bardzo zbliżonego do
uprzednio zaprezentowanych poszczególnych propozycji Modrzewskiego. Podobne, też bardzo pozytywne rozwiązania − chociaż z nieco różnymi skutkami
– zastosowano w innych dużych miastach, np. we Lwowie20.
Wszystkie przeprowadzone rozbiory Polski niemal natychmiast zahamowały
cały ówczesny rozwój i postęp państwa. Natychmiast został wstrzymany − już rozpoczęty − dość złożony proces reformowania wysoce sprawnie działającej ochrony
przeciwpożarowej, która zaraz po upadku Rzeczypospolitej kształtowała się nieco
różnie i nieco odmiennie w zależności od decyzji poszczególnych państw zaborczych. Najlepiej i najsprawniej proces ten przebiegał w zaborze austriackim, natomiast najsłabiej i najbardziej wadliwie praktycznie w całym zaborze rosyjskim21.
Podstawowym, wiążącym dokumentem, który nakładał na wszystkich zamieszkałych obywateli liczne specjalne obowiązki w tym jednym konkretnym
zakresie, była obowiązująca główna Ustawa o policji ogniowej dla wszystkich małych, nielicznych gmin, głównie tych wiejskich jeszcze z 1786 roku. Określała ona
bardzo szczegółowo i dokładnie powszechnie obowiązujące specjalne warunki odgórnych postawionych wymogów bezpiecznego budownictwa oraz bezpiecznego
20
21
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i skutecznego gromadzenia całego potrzebnego sprzętu gaśniczego, bez wyjątku
dokładnie we wszystkich domach. Zobowiązywała również wszystkich do wysoce
prawidłowego zapobiegania wszystkim pożarom i do ciągłego naprzemiennego
czuwania, by one nigdy nie wybuchły. W większości gmin utrzymywano stróżów
miejskich z bezwzględnym obowiązkiem natychmiastowego, szybkiego alarmowania o wszystkich, nawet o tych najmniejszych, pozornie niegroźnych pożarach.
Zobowiązano też bezwzględnie wszystkich mieszkańców oraz całą służbę dworską do wyjątkowo aktywnego i skutecznego zwalczania wszystkich wybuchających na obszarach pożarów. Tak więc przepisy te zostały naturalnie powtórzone,
znowelizowane i odpowiednio uzupełnione wydanym rozporządzeniem z 1824
roku, a następnie specjalną odrębną, tzw. mniejszą ustawą z 1866 roku22.
Upór wszystkich aktywnych działaczy strażackich doprowadził finalnie do
tego, że sprawujące rządy naczelne władze zaborcze wyraziły od razu zgodę na
utworzenie specjalnego Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Królestwie Galicji i Lodomerii.
Ustawy i dość liczne odrębne obowiązujące przepisy, głównie te typowo administracyjne, wprowadzały w całym zaborze ogólną, powszechną i idealnie
zorganizowaną, wysoce fachową pomoc, np. na wypadek powstania pożaru.
Pożarnictwo w dużych miastach było najczęściej zorganizowane wręcz idealnie
bądź bardzo dobrze.
Większe, głównie te bardziej rozbudowane miasta bardzo często posiadały
profesjonalne, zawodowe straże pożarne, utrzymywane jednak niemal w całości przez gminy. W małych miasteczkach i w nieco większych wsiach działały
małe ochotnicze bądź też niekiedy tzw. przymusowe straże pożarne. W ramach
pełnienia głównego obowiązku podejmowanej walki z ogniem, gminy bezwzględnie zobowiązane były do stałego utrzymywania sikawek i innego rodzaju
specjalnego, profesjonalnego sprzętu odgórnie wymaganego przy pożarach23.
Po odzyskaniu niepodległości, na fali bardzo ogromnego i wyraźnego entuzjazmu społeczeństwa doszło do dość żywego rozwoju całego działającego
ruchu strażackiego. Zaistniał ważny problem − zjednoczenia wszystkich organizacji strażackich, które z racji, że powstały zupełnie oddzielnie, w trzech
różnych zaborach, cechowało pewnego rodzaju rozwarstwienie i rozbicie organizacyjne. Na ziemiach niemal całego byłego zaboru rosyjskiego funkcjonował
tzw. Związek Floriański, powstały jeszcze w 1915 roku na terenie zaboru austriackiego: Krajowy Związek Straży Pożarnych Galicji i Lodomerii (KZSPGiL)
22
23
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oraz Cieszyński Związek Straży Pożarnych (CZSP). Natomiast na bardzo obszernym terenie całego zaboru pruskiego: Śląski Związek Straży Pożarnych
(ŚZSP), Wielkopolski Związek Straży Pożarnych (WZSP), jak również Pomorski Związek Straży Pożarnych (PZSP) – były one dalszymi kontynuacjami prowincjonalnych związków niemieckich. Straże tzw. zrzeszone w dość licznych
wymienionych związkach typowo korporacyjnych różniły się miedzy sobą
głównie pod względem czysto technicznym, organizacyjnym oraz wyszkoleniem, całościowym wyposażeniem i pełnym umundurowaniem.
Ostatecznie we wrześniu 1921 roku udało się całkowicie, finalnie doprowadzić do pierwszego ogólnopaństwowego zjazdu naczelnych, głównych delegatów straży pożarnych. Na zjeździe tym oficjalnie uchwalono przyjęty statut
Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (GZSPRP).
Ochotnicze straże pożarne jako te jedyne, z pierwszych aktywnie działających
specjalistycznych organizacji w niepodległej Polsce, zdołały bardzo skutecznie
i niemal całkowicie zlikwidować różnice dzielnicowe i stworzyć spójny, jednolity związek straży łącznie dla całego kraju.
W  czasie dwudziestolecia międzywojennego łączna liczba ochotniczych
straży pożarnych sukcesywnie rosła. W 1938 roku na 13 830 różnych ochotniczych straży działało aż 362 000 strażaków, tzw. ochotników. Pomimo że straże
były systematycznie rozmieszczane, niestety, bardzo nierównomiernie w skali
całego kraju, szczególnie wieś była całkowicie pozbawiona skutecznej ochrony
przeciwpożarowej. Pożarnictwo Polski tego okresu było bardzo zacofane, co
wyraźnie przejawiało się najzwyczajniej w braku nowoczesnego sprzętu motorowego. Należy jednak podkreślić, że to właśnie te straże ochotnicze w zdecydowanej mierze zapewniały skuteczną ochronę przeciwpożarową. Jeżeli chodzi
o zawodowe straże pożarne, istniało ich w tym czasie zaledwie 67. Funkcjonowały one wyłącznie w bardzo dużych, zaludnionych miastach.
Aktywnie i specjalistycznie działające poszczególne ochotnicze straże pożarne w II Rzeczypospolitej były tak zwanymi swoistymi szkołami wychowania
patriotycznego, jak również wychowania obywatelskiego. Przez to, że praktycznie bezinteresownie niosły pomoc poszkodowanym podczas pożarów oraz
innych niszczycielskich żywiołów i poważnych klęsk. Strażacy odznaczyli się
wyjątkowym kunsztem, niezwykłym poświęceniem i odwagą 1 września 1939
roku podczas gaszenia pożarów powstałych głównie w wyniku bombardowań
i ostrzeliwań polskich obiektów, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Podczas trwającej okupacji niemieckiej ochotnicze straże pożarne skutecznie przekształcono w tzw. pomocnicze jednostki specjalnej policji ogniowej. W strażach tych w całości zlikwidowano wszelkie występujące odrębności narodowe.
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Polakom w całości powierzono jedynie funkcje pomocnicze, które wraz z sukcesywnymi działaniami wojennymi się zwiększały. W  praktyce Polacy gasili
pożary, a wszystkie funkcje kierownicze zajmowali obywatele narodowości
niemieckiej. Podobnie postąpiono z polskimi strażami ochotniczymi pozostającymi pod okupacją sowiecką.
Radykalne i wyraźne zmiany nastąpiły po 1956 roku, znacząco zmalały represje naczelnego aparatu państwowego. Ten dość złożony proces zwieńczony
został powołaniem dnia 28 grudnia 1956 roku Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych. Uznano go wówczas za organizację tzw. wyższej użyteczności publicznej. Pomimo niewątpliwych końcowych osiągnięć, przez cały okres tzw.
realnego socjalizmu w ogóle nie ustawały podejmowane próby dalszego podporządkowania Związku OSP wszystkim władzom administracyjnym i władzom partyjnym. Została wypracowana m.in. specjalna formuła, mówiąca
o tym, że ochotnicze pożarnictwo będzie praktycznie zawsze nierozerwalnie
wiązało skutecznie sprawy służby pożarniczej z wysoce priorytetowymi interesami socjalistycznej Polski Ludowej. (Praktycznie członkowie ZOSP byli wierni
swoim dotychczasowym ideałom, od których nigdy nie odstąpili, o czym dobitnie świadczy napis ,,BŁOGOSŁAW NAM MARYJO” nad konną strażą ZOSP
– patrz fotografia nr 1).
Fotografia 1. Strażacy w honorowej asyście

Źródło: Z albumu rodzinnego Stanisława Kamińskiego, komendanta OSP Skierbieszów
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Powołanie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zostało przyjęte bardzo
pozytywnie przez samą społeczność ochotniczych straży pożarnych oraz przez
tzw. aktyw strażacki. Do działającego środowiska strażackiego powrócili dawni działacze dotychczas odsunięci po 1950 roku. Przystąpiono niemal od razu
do kompleksowego organizowania oficjalnych walnych zebrań oraz wyboru
nowych zarządów. Podjęto też na nowo wszechstronną oraz bardzo aktywną
działalność przeciwpożarową i społeczną w swoich lokalnych niewielkich środowiskach. Stan liczebny strażaków zaczął znacząco wzrastać.
Fotografia 2. Drużyna OSP

Źródło: Materiał archiwalny z albumu rodzinnego Stanisława Kamińskiego (pierwszy od lewej), naczelnika,
komendanta OSP Skierbieszów

Kluczowa rola Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nigdy nie ograniczała się jedynie do podejmowanej aktywnej walki z żywiołami (głównie
z pożarami) czy innymi niespodziewanymi zagrożeniami. Związki Ochotniczych Straży Pożarnych były często jedyną specjalistyczną organizacją
w aglomeracji środowisk wiejskich czy podmiejskich. Integrowały zazwyczaj
odpowiednio lokalną społeczność, głównie w zakresie podejmowanej działalności politycznej, działalności kulturalno-oświatowej oraz w zakresie szeroko
pojmowanej działalności gospodarczej. Związki OSP często stwarzały wyjątkową możliwość podejmowanej społecznej aktywności, zrobienia czegoś dla
dobra wspólnego ogółu.
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Fotografia 3. Uroczystości świąteczne z udziałem OSP

Źródło: Materiał archiwalny z albumu rodzinnego Stanisława Kamińskiego, komendanta OSP Skierbieszów. Od lewej: Stanisław Kamiński, Bogdan Majewski, Zygmunt Michel, Marian Szewera, Ignacy Szewera,
Edward Kozak, Roman Kwiatkowski i Anna Węcławik

Z czasem nieznacznie poprawił się stan całego wyposażenia, przystąpiono
do budowy nowych, dobrze wyposażonych remiz.
Fotografia 4. Drużyna OSP przed zawodami strażackimi

Źródło: Materiał archiwalny z albumu rodzinnego Stanisława Kamińskiego, komendanta OSP Skierbieszów
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Nieuchronność zastąpienia upadającej, niezdolnej do podołania wyzwaniom współczesności gospodarki scentralizowanej i jej pseudoreformatorskich
mutacji przez gospodarkę rynkową była pod koniec lat 80. oczywista. Gospodarka ta nie była w stanie zrealizować pozytywnie żadnego z kryteriów ,,dobroci” ustrojów gospodarczych i systemów ekonomicznych. Ogromny wzrost
różnego rodzaju bardzo znaczących i poważnych niebezpieczeństw oraz dość
licznych zagrożeń spowodował, że stało się wręcz konieczne dokonanie dużych
i niekiedy radykalnych zmian w całym dotychczasowym systemie skutecznej
ochrony przeciwpożarowej.
W 1988 roku rozpoczęto pierwsze prace nad przyjętymi projektami systemowych rozwiązań, głównie tych strategicznych. Zmiany objęły również
rozwiązania prawno-organizacyjne w bardzo szerokim zakresie procesów
ratownictwa, np. licznych, nowych tematycznych ustaw. Przy ich tworzeniu
uczestniczyli bardzo aktywnie naczelni przedstawiciele większości już działających oficjalnych komend straży pożarnych, szkół pożarniczych, związków
zawodowych, jak również odpowiednio wykształconych środowisk ściśle naukowych24.
W 1989 roku rozpoczął się bardzo złożony i typowo strategiczny proces
transformacji systemowej w Polsce. Podczas IX Krajowego Zjazdu Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych, który obradował w dniach 4−5 kwietnia 1992
roku, podjęto odgórnie oficjalną decyzję o zmianie dotychczasowej nazwy na
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Prezesem
tego związku został Waldemar Pawlak.
Ochotnicze straże pożarne funkcjonują w oparciu o zupełnie odrębne przepisy głównej Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku − Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855, z późn. zm.), głównie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380,
z późn. zm.). Natomiast ich wnikliwe i szczegółowe zadania oraz organizację
określa własny odrębny statut.
Patronem Ochotniczej Straży Pożarnej jest św. Florian. Strażacy OSP obchodzą swoje święto 4 maja w dzień uważany za datę śmierci św. Floriana
i Międzynarodowy Dzień Strażaka, w Polsce obchodzony jako święto państwowe.

24

l

J.R. Szaflik, Dzieje..., op. cit., s. 44.
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Święty Florian urodził się około 250 roku w Zeiselmauer (daw. Ceti, Dolna Austria). Jego
życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany
do armii Dioklecjana, w 284−305 cesarza rzymskiego. W 304 roku ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. Poniósł śmierć
męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch) 4 maja 304 roku. Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów,
a później klasztor Kanoników Laterańskich według reguły św. Augustyna. W 1184 roku
biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św.
Floriana do Krakowa. Przypisywano mu obok funkcji wojskowych dowodzenie oddziałem gaśniczym. Według legendy, ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody25.
25

2.1.2. Struktura organizacyjna Ochotniczej Straży Pożarnej
Struktura jest szczególnie ważnym elementem formalizacji, ponieważ określa
formalne zasady podziału zadań, władzy, odpowiedzialności i informacji. Jest
swego rodzaju architekturą organizacji: wyznacza kształt jej powiązań z otoczeniem, sposób, w jaki wyróżnia się w środowisku, a zarazem schemat współpracy między komórkami wewnętrznymi26.
Ochotnicza Straż Pożarna jako specjalna jednostka spójnego systemu ochrony przeciwpożarowej może sprawnie funkcjonować, wykorzystując optymalnie
przede wszystkim struktury konwencjonalne − hierarchiczne.
Schemat 8. Główne struktury konwencjonalno-hierarchiczne27

Źródło: Opracowanie własne28
25
 International Firefighters Day. Międzynarodowy Dzień Strażaka w „Wydarzeniach z Liverpool”
(4.05.2010).
26
A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki.
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 71.
27
A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa
1995, s. 175.
28
Ibidem, s. 175.
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 S
truktury funkcjonalne − odchodzą zdecydowanie od zasad jednoosobowego kierownictwa i rozkazodawstwa. Opierają się one na zasadzie specjalizacji stanowisk kierowniczych i wszechstronności stanowisk wykonawczych.
Oznacza to, że w zależności od potrzeb wykonawca (strażak) może podlegać różnym kierownikom (prezesowi, naczelnikowi, zastępcy naczelnika,
wiceprezesowi). Może się tu pojawić problem rozmywania się odpowiedzialności i kłopotów z hierarchizacją oraz kolejności zadań do wykonania
przez strażaków.
 
Struktury liniowe − wynikają z Fayolowskiej zasady rozkazodawstwa i cechy
jednoosobowego kierownictwa. Cechują się one tym, że każdy podwładny
może mieć tylko jednego przełożonego. Polecenia i rozkazy wydaje tylko jeden przełożony, a podwładny przekazuje przełożonemu tylko informacje.
Do podstawowych zalet, szczególnie istotnych dla OSP, zaliczyć należy29:
− 
jednolitość kierowania i łatwość utrzymania dyscypliny,
− 
wyraźne ustalenie zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
− 
możliwość szybkiego podejmowania decyzji,
− 
sprawny i bezpośredni obieg informacji.
Do wad natomiast zaliczyć można:
− 
potrzebę posiadania przez menedżera (dowódcę) wszechstronnej wiedzy
ratowniczej, co wydaje się niemożliwe,
− 
centralizację zarządzania, co w warunkach stowarzyszenia może budzić
wątpliwość, zagrożenie elastyczności działania.
 
Struktury sztabowo-liniowe – łączą struktury liniowe ze strukturami
funkcjonalnymi. Polegają one na tym, że struktura liniowa działa ze
wsparciem doradczym sztabu specjalistów, ekspertów z różnych dyscyplin niezbędnych w funkcjonowaniu danej organizacji. Odpowiedzialność ponosi tylko kierownik liniowy. Są one raczej mało przydatne
w funkcjonowaniu OSP.
 
Struktury mieszane − dla kompleksowej działalności Ochotniczej Straży
Pożarnej, jako specjalistycznej jednostki umundurowanej, funkcjonującej aktywnie w ogólnym systemie skutecznej ochrony przeciwpożarowej,
obowiązuje jednak w pełni dobrowolna, ale i konsekwentnie, sukcesywnie realizowana zasada odpowiedzialności. Najlepsza natomiast wydaje
się właśnie struktura liniowa z pewną domieszką specjalnych elementów
funkcjonalności, czyli tzw. struktura mieszana. Oznacza bowiem ona, że
L. Berliński, H. Gralak, F. Sitkiewicz. Przedsiębiorstwo. Zarządzanie zasobami, Bydgoszcz
2003, s. 150.
29

l
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jest jeden kierownik tzw. funkcjonalny, ale niektóre specjalne zadania
wykonywać muszą zawsze wszyscy strażacy, niezależnie od tego, komu
w wykonaniu tych funkcji podstawowych odgórnie podlegają. Polecenia
tzw. bezpośrednie, winien jednak wydawać zawsze bezpośredni przełożony, ale po uprzednim otrzymaniu konkretnej informacji o potrzebie wykonania takiego określonego zadania przez innego kierownika funkcjonalnego (np. naczelnik otrzymuje prośbę bądź też polecenie o potrzebie
wykonania konkretnych innych zadań niż np. ratowniczo-gaśnicze czy też
ratowniczo-operacyjno-techniczne od wiceprezesa do spraw finansowych
− skarbnika czy też samego gospodarza; najczęściej dotyczy to właśnie
prac porządkowych i różnych spraw organizacyjnych). Polecenia tzw. bezpośrednie każdego typu i każdego rodzaju powinien zawsze wydawać (ale
po uprzednim powiadomieniu określonego kierownika funkcjonalnego)
tylko prezes Ochotniczej Straży Pożarnej (komendant). Podstawowe piony typowo organizacyjne (funkcje) w łącznej strukturze organizacyjnej
ochotniczych straży pożarnych to30:
− 
specjalny pion operacyjno-techniczny (kieruje zawsze naczelnik),
− 
pion finansowo-majątkowy (kieruje zawsze wiceprezes-skarbnik),
− 
specjalny pion kadrowo-szkoleniowy i pion treningowy (kieruje łącznie
prezes i naczelnik),
− 
pion społeczny (kieruje zawsze prezes).
Schemat 9. Statutowe organy zarządczo-dowódcze w Ochotniczej Straży Pożarnej
(główne struktury konwencjonalno-hierarchiczne)

Źródło: Opracowanie własne

30

L. Berliński, H. Gralak, F. Sitkiewicz. Przedsiębiorstwo..., op. cit., s. 101.

42
Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa

l

Do głównych obowiązków i do najważniejszych uprawnień walnego zebrania należą:
 
wysłuchanie oficjalnego sprawozdania komisji rewizyjnej z codziennej
działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, udzielenie absolutorium zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej,
 
uchwalenie dokładnego programu działania i uchwalenie budżetu Ochotniczej Straży Pożarnej, szczególnie złożonej strategii działania,
 
wybór całego zarządu,
 
wybór specjalnej komisji rewizyjnej,
 
ewentualne uchwalenie wewnętrznego statutu Ochotniczej Straży Pożarnej
lub też jego zmiana,
 
ustalenie dokładnej wysokości pobieranej składki członkowskiej,
 
podejmowanie różnych stosownych uchwał, głównie w sprawach majątkowych,
 
wybieranie poszczególnych delegatów do władz Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 
nadawanie honorowego członkostwa Ochotniczej Straży Pożarnej,
 
podjęcie stosownej uchwały o całkowitym rozwiązaniu Ochotniczej Straży
Pożarnej.











l

Do obowiązków i do najważniejszych uprawnień zarządu OSP należą:
reprezentowanie najważniejszych interesów Ochotniczej Straży Pożarnej,

realizowanie uchwał i odgórnych wytycznych walnego zebrania,

zwoływanie walnego zebrania,

niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmia
nach i udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz

składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu,
z
aciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań
majątkowych w zakresie zwykłego zarządu,
przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz wystę
powanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak, tworzenie jednostek operacyjno-technicznych,
organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kultural
no-oświatowych i sportowych,
dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powie
rzonych im zadań,
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 r
ozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
 
wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu OSP.
Schemat 10. Przykładowy schemat struktury organizacyjnej OSP

Źródło: Opracowanie własne31

Posiedzenia zarządu odbywają się zawsze według potrzeb, jednak co najmniej raz w ciągu kwartału, i są zawsze zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu zawsze zaprasza się głównego przewodniczącego komisji rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Do ważności uchwał wymagana jest obecność
co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zarządu.
Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W  razie
równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa lub wiceprezesa przewodniczącego obrad. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem
prac zarządu. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
Do uprawnień i obowiązków prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej zalicza się32:
a) r
eprezentowanie OSP na zewnątrz i kierowanie pracami zarządu,
31
32

Opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych.
 Ibidem, s. 102.
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b) sprawowanie

nadzoru nad pracami pionów organizacyjnych (techniczno-operacyjnego, finansowo-majątkowego, kadrowo-szkoleniowego i pozostałych),
c) 
administrowanie,
d) 
kierowanie inną działalnością OSP (kulturalną, sportowa itp.),
e) 
podpisywanie podstawowych dokumentów,
f) przestrzeganie zasady legalności działania OSP.
Rolę szczególną w działalności OSP odgrywa działalność pionu operacyjno-technicznego związanego z działalnością ratowniczo-gaśniczą. Jest to pion
wiceprezesa − naczelnika OSP − pion typowo dowódczo-rozkazodawczy.
Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo
w formie rozkazów i poleceń. Do jego uprawnień statutowych należą:
 
wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych,
 
organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
 
czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 
kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 
kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 
dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
 
opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej
miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
Naczelnik OSP przede wszystkim jest dowódcą swoich strażaków. Tak więc
musi posiadać wśród nich autorytet, zdolności kierownicze i cechy formalnego
i nieformalnego przywódcy. Naczelnik dowodzi jednostką operacyjno-techniczną (JOT) i całym pionem operacyjno-technicznym. Może mu podlegać
jego zastępca (o ile statut przewiduje takie rozwiązanie). Tym stanowiskom
dowódczym podlegają z kolei: dowódcy plutonów, dowódcy sekcji, dowódcy
zastępów i rot.
Do podstawowych zadań tych dowódców zaliczyć należy33:
 kierowanie podległymi pododdziałami,
 ustalanie załóg obsługujących przydzielony sprzęt,
 
dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających, współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami
współpracującymi,
33

l

 Ibidem, s. 106.
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 prowadzenie szkolenia zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami,
 
nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji
sprzętu,
 utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,
 
informowanie naczelnika OSP o brakach, niedociągnięciach i wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
 
nadzorowanie, utrzymanie porządku i czystości na terenie i w obiektach
przydzielonych podległemu pododdziałowi,
 prowadzenie niezbędnej dokumentacji ustalonej przez naczelnika OSP.
Dowódcy plutonów, sekcji i zastępów ponoszą pełną odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych im zadań i obowiązków. Jednostki te
muszą posiadać zdolność bojową, tzn. zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie przez zespół ratowniczo-gaśniczy.
W OSP najczęściej funkcjonuje: pluton, sekcja, zastęp, rota34.
Schemat 11. Organizacja plutonu OSP

Źródło: Opracowanie własne

Pluton OSP − może liczyć od 15 do 21 strażaków ratowników. Jest to pododdział składający się z reguły z 3 sekcji. Zdolny jest do samodzielnego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych.
34
 Należy nadmienić, że może funkcjonować pododdział o randze wyższej niż wymieniony
pluton, tj. kompania, oddział składający się z trzech plutonów oraz pododdziału specjalnego. Jest
to oddział zdolny do samodzielnego wykonywania określonych zadań. Dotyczy to jednak dużych
OSP. Najczęściej występuje w strukturach zarządu gminnego ZOSP RP.
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Sekcja OSP − składa się z 7 lub 8 osób oraz 3 zastępów. Jest to najmniejszy
pododdział taktyczny składający się z wyszkolonych strażaków-ratowników
wyposażonych w sprzęt techniczny i środki ochrony osobistej, zdolny do samodzielnego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych.
Zastęp OSP − może liczyć od 3 do 5 strażaków ratowników. Jest to najmniejsza jednostka taktyczna ratowników stanowiących obsadę pojazdu bojowego.
Może składać się z rot.
Rota OSP − jest to podstawowy zespół ratowników, zdolnych do wykonywania całego lub części zadania ratowniczo-gaśniczego.
W skład tych pododdziałów wchodzą strażacy – ratownicy, osoby przeszkolone i ubezpieczone, posiadające aktualne badania lekarskie, przygotowane
dyspozycyjnie − fizycznie i psychicznie − i odpowiednio wyposażone, zdolne
i zobowiązane do udziału niesienia pomocy w akcjach ratowniczych.
Fotografia 5. Średni samochód gaśniczy Straży Pożarnej. Strażak w umundurowaniu
specjalnym (typu nomex) w stopniu młodszego ogniomistrza

Źródło: Archiwum własne autora

l

Ratownictwo specjalistyczne

47

2.1.3. Cele i zadania Ochotniczej Straży Pożarnej35
Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z Ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne realizują
zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane
głównie do młodzieży. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych wynikającymi m.in. z ich statutów jest prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk,
a także informowanie ludności o istniejących zagrożeniach.
Jednostki ochotniczych straży pożarnych jako organizacje pozarządowe,
funkcjonujące w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz Ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r.,
nr 147, poz. 1229 ze zm.), stanowią ważny element ww. systemu bezpieczeństwa państwa. Współpraca w ramach systemu ratowniczo-gaśniczego to przede
wszystkim współdziałanie podczas akcji ratowniczych na terenie kraju z udziałem specjalistów, grup ratowniczych, zastosowania sprzętu, przygotowanie
wspólnych programów szkoleniowych dotyczących zasad udzielania pierwszej
pomocy, stosowania podstawowych technik ratowniczych, tworzenie programów informujących o zagrożeniach katastrofami, klęskami żywiołowymi,
pożarami i innymi zagrożeniami spowodowanymi siłami przyrody lub działalnością człowieka, a także udostępnienie pozostających w dyspozycji stron
zasobów na potrzeby akcji ratunkowych i szkoleń.

Ochotnicza Straż Pożarna i krajowy system ratowniczo-gaśniczy
Z informacji przekazanych przez Komendę Główną PSP wynika36, że do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego włączone są ponad 3993 ochotnicze straże pożarne. Łącznie jest to siła około 125 tys. druhów w wieku od 18 do 60 lat
oraz około 7400 samochodów pożarniczych.
Z  chwilą rozpoczęcia procesu włączania jednostek OSP do KSRG, tj. od
1995 roku, wzrósł zakres zadań strażaków – ochotników.
Do głównych zadań realizowanych przez jednostki OSP, w tym w ramach
KSRG, należą:
 
gaszenie pożarów,
35
Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
https://mswia.gov.pl [12.04.2017]
36
 Dane za 2014 rok.
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atownictwo techniczne, w szczególności na drogach,
 
ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia,
 
prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas
powodzi,
 
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych,
 
usuwanie skutków zdarzeń, w szczególności po przejściu anomalii pogodowych, i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym.
Ochotnicze straże pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami i instytucjami
w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania: tereny leśne, górzyste, jeziora i rzeki oraz teren zurbanizowany: miasta i wsie
lub wspomagając sąsiednie obszary w ramach odwodów operacyjnych bądź
uzgodnień o pomocy wzajemnej.
Dotychczasowa dominacja problematyki zapobiegania i gaszenia pożarów
w codziennej praktyce formacji ochotniczej przenosi się stopniowo na inne rodzaje ratownictwa. Można tu wymienić głównie ratownictwo techniczne, podczas
zdarzeń na drogach, gdzie stosowane są inne techniki prowadzenia działań ratowniczych. W zależności od specyfiki obszaru chronionego należy także wspomnieć
o działaniach OSP prowadzonych na obszarach wodnych i działaniach przeciwpowodziowych. W ramach szeroko rozumianej ochrony ludności należy uwzględnić
przygotowanie ratowników – ochotników do organizacji ewakuacji ludzi i mienia
podczas dużych pożarów, powodzi i innych katastrof (zwłaszcza będących wynikiem anomalii pogodowych). Ponadto świadczenie pomocy między miejscowościami i gminami w zakresie zakwaterowania, żywienia i innej pomocy socjalnej.
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków
i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego, ochotnicze straże pożarne mogą być włączane do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, wtedy gdy posiadają:
 
co najmniej dwa średnie lub ciężkie samochody pożarnicze,
 
wyszkolonych ratowników w liczbie zapewniającej pełną obsadę co najmniej dwóch samochodów pożarniczych,
 u
rządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych oraz która pozostaje w stałej gotowości do podejmowania działań
ratowniczych,
 s
kuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania.
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Do systemu może być włączona także jednostka, która nie spełnia powyżej
wymienionych warunków, jeśli jej działalność ma zastosowanie w warunkach
przewidzianych w planie działań ratowniczych. Warunki te ocenia właściwy
miejscowo komendant powiatowy PSP.
Włączenie jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest poprzedzone zawarciem porozumienia między: właściwym miejscowo komendantem powiatowym PSP, podmiotem tworzącym jednostkę a przedmiotową
jednostką organizacyjną.
Porozumienie powinno określać:
 s
iły i środki jednostki przewidziane do wykorzystania w systemie,
 w
ymaganą liczbę i poziom wyszkolenia ratowników w jednostce,
 z
adania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu,
 s
posób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych,
w szczególności w zakresie:
– przygotowania ratowników do działań,
– sprawności technicznej samochodów pożarniczych i ich wyposażenia,
– przebiegu alarmowania (sposoby alarmowania jednostki),
– warunków rozwiązania porozumienia.
Czynności włączania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do KSRG
przebiegają następująco: komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przedstawia właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej
Straży Pożarnej wykaz jednostek, z którymi zawarł ww. porozumienie. Następnie na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego PSP, Komendant Główny PSP wydaje decyzję w sprawie włączenia jednostki do systemu
i jednocześnie prowadzi ewidencję jednostek ochrony przeciwpożarowej
włączonych do systemu. W przypadku stwierdzenia przez miejscowego komendanta rejonowego PSP nieprzestrzegania przez jednostkę organizacyjną włączoną do systemu postanowień zawartych w porozumieniu wyznacza
on tej jednostce termin, w jakim ma zostać przywrócony stan określony
w porozumieniu.

Finansowanie działalności OSP
Jednostki ochotniczych straży pożarnych, funkcjonując w oparciu o przepisy
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r.,
nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229 ze zm.), mogą korzystać
z przewidzianych prawem form pomocy.
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1. Środki finansowe przekazywane Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie corocznie zawieranej umowy.
Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących m.in.:
 
organizację szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
tj. kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej,
 
szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
 
zakup sprzętu przeciwpożarowego,
 
zakup samochodów pożarniczych, motopomp i sprzętu ratownictwa
technicznego,
 
karosacje samochodów pożarniczych,
 
zakup umundurowania strażackiego,
 
współudział w organizacji budowy i remontów remiz ochotniczych straży pożarnych,
 
organizację zawodów sportowo-pożarniczych,
 
organizację turniejów wiedzy pożarniczej.
Tabela 1. Zestawienie środków finansowych przyznanych w ramach dotacji z MSWiA
na realizację zadań ochrony przeciwpożarowych przez ochotnicze straże pożarne
Rok

Dotacja w całości
[w zł]

Wydatki bieżące
[w zł]

Wydatki majątkowe
[w zł]

2006

25 992 000

12 409 000

13 583 000

2007

27 492 000

11 409 000

16 083 000

2008

33 674 000

12 671 000

21 003 000

2009

30 314 000

12 671 000

17 643 000

2010

27 526 000

11 404 000

16 122 000

2011

28 247 000

12 000 000

16 247 000

2012

28 247 000

13 247 000

15 000 000

2013

31 247 000

16 247 000

15 000 000

Źródło: Dane MSWiA z 2014 roku

Zadanie zlecone przez Ministra SW realizowane jest przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz 16 Zarządów Oddziałów
Wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży RP.
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Środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń − na podstawie przepisów
art. 38 ust. 1a Ustawy o ochronie przeciwpożarowej − Zarządowi Głównemu
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendantowi Głównemu PSP:
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U. nr 53, poz. 564 ze zm.), podział wyżej wymienionych środków dokonywany jest na podstawie indywidualnych wniosków jednostek ochrony przeciwpożarowej, przekazywanych w zależności od źródła dofinansowania odpowiednio do:
1. ZG ZOSP RP − za pośrednictwem właściwych terytorialnie zarządów wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz z opinią właściwego terytorialnie zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP,
2. Komendanta Głównego PSP − za pośrednictwem właściwych terytorialnie
komendantów wojewódzkich PSP wraz z opinią właściwego terytorialnie
komendanta powiatowego PSP.
Środki rzeczowe − zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
Państwowa Straż Pożarna obowiązana jest do przekazywania nieodpłatnie ochotniczym strażom pożarnym technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń.
W tym celu zainteresowana jednostka OSP powinna zwrócić się z wnioskiem
zaopiniowanym przez ZWOSP, za pośrednictwem komendanta powiatowego
PSP, do właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego PSP.
Środki przekazywane przez samorządy terytorialne – na podstawie przepisów art. 32 ust. 3b Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229 ze zm.), dających możliwość
ubiegania się przez OSP o finansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla prowadzenia działalności statutowej u odpowiedniego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgodnie z ww. przepisami ustawowymi, jednostka
samorządu terytorialnego może przekazywać ochotniczym strażom pożarnym
środki pieniężne w formie dotacji.
Artykuł 29 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej wprowadza generalną zasadę, że koszty funkcjonowania jednostek ochrony
przeciwpożarowej pokrywane są z:
 budżetu państwa,
 budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 
dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne
i fizyczne,
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rodków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały
zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.
Z punktu widzenia ochotniczych straży pożarnych najistotniejsze jest finansowanie ich działalności przez jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ podmioty te w największym zakresie brać będą udział w finansowaniu
działalności OSP. W szczególności dotyczy to gminy, na terenie której dana
OSP ma swoją siedzibę. Zapisy art. 32 ust. 2−3 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowiące, że koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP,
ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP i młodzieżowej
drużyny pożarniczej (przy czym ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe
nieimienne), koszty okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28
ust. 6, ponosi gmina, są zapisami przykładowymi i nie wyczerpują całego zakresu finansowania OSP, ponieważ muszą być powiązane z brzmieniem art. 29
ustawy. Ponadto wskazują na obowiązki jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie finansowania OSP. Zostały zaś enumeratywnie wymienione przez
ustawodawcę, niektóre z nich po to, by zwrócić uwagę na ich ważkość, a ponadto odróżnić od części kosztów, które w przypadku OSP ponosi budżet
państwa − udział w kosztach utrzymania OSP będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, koszty szkoleń prowadzonych dla członków OSP
przez Państwową Straż Pożarną (art. 34 i art. 35 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej).
Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej wynikają także z treści art. 7 ust. 1 pkt 14
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, które zaliczone
zostały do zadań użyteczności publicznej gminy (art. 9 ust. 4 ustawy). Z powyższymi przepisami powiązane są normy dotyczące sposobów finansowania
przedsięwzięć ze środków publicznych. Zastosowanie tu mają przepisy Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Przed 25 września
2008 roku w przypadku OSP w grę wchodziło unormowanie zawarte w art.
176 tej ustawy. Zgodnie z nim podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane
z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiana co do możliwości finansowa-
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nia ich działalności w zakresie wykraczającym poza unormowanie zawarte
w art. 32 ust. 2−3 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej nastąpiła po nowelizacji Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która dokonana została Ustawą
z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 163, poz. 1015) − weszła ona w życie
z dniem 25 września 2008 roku. Artykuł 1 pkt 3 lit. c tejże ustawy dodał do
art. 32 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej ust. 3b o treści: „Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym
środki pieniężne w formie dotacji”.
Nowy przepis dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego,
a więc szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Koreluje on z przepisami Ustawy o finansach publicznych, a w szczególności z zapisem art. 174
ust. 2, który przewiduje, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
mogą być udzielane dotacje przedmiotowe również innym podmiotom niż
zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym, o ile tak stanowią
odrębne przepisy (w przypadku OSP tym przepisem jest powyżej przywołany
art. 32 ust. 3b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Tryb udzielania dotacji
w oparciu o normę art. 174 Ustawy o finansach publicznych jest prostszy niż
w przypadku dotacji udzielanej na podstawie art. 176 Ustawy o finansach publicznych. Kwoty i zakres dotacji musi jedynie określić uchwała budżetowa
danej jednostki samorządu terytorialnego. Nowe uregulowanie prawne nie
wyłączyło jednocześnie możliwości uzyskiwania dotacji z jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 176 Ustawy o finansach publicznych.
W konkluzji do powyższych rozważań należy stwierdzić, że zadania przewidziane w art. 29 i art. 32 ust. 2−3 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej gmina
(na terenie której ma siedzibę dana OSP) finansuje bezpośrednio w oparciu
o przepisy tejże ustawy, zaś cele wykraczające poza koszty funkcjonowania
OSP określone w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej mogą być finansowane przez gminę w trybie art. 174 bądź art. 176 Ustawy o finansach publicznych,
oczywiście z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem warunków. Jednostki samorządu terytorialnego (szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz
gminnego, z wyłączeniem gminy, na której terenie działa dana OSP − jej dotyczyło zdanie poprzednie) mogą finansować działalność OSP w trybie art. 174
bądź art. 176 Ustawy o finansach publicznych.

Młodzieżowe drużyny pożarnicze przy OSP
Przy ochotniczych strażach pożarnych powoływane są również młodzieżowe
drużyny pożarnicze (MDP), które stanowią w pewnym sensie przyszłe kadro54
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we zaplecze każdej jednostki. Młodzieżowa drużyna pożarnicza jest integralną częścią składową danej jednostki OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta
i chłopcy w wieku do 18 lat.
Osoby działające w takiej drużynie poznają zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Polsce, zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposażeniu danej OSP.
Do podstawowych zadań MDP zaliczyć należy:
 udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko,
 w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 
podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony
przeciwpożarowej,
 
organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej,
 
rozwijanie sprawności fizycznej członków, poprzez uprawianie różnych
dyscyplin sportowych i turystyki,
 
podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP,
 
działalność woluntarystyczna.

Inna działalność OSP
Ochotnicze straże pożarne zajmują się również szeroko rozumianą działalnością kulturalną i wychowawczą. W  wielu jednostkach powstały sekcje
sportowe, zespoły teatralne, działają orkiestry strażackie, zespoły instrumentalno-wokalne, świetlice środowiskowe, izby tradycji, z OSP współpracuje
także wiele lokalnych stowarzyszeń o różnych zainteresowaniach. Niektóre
jednostki OSP zajmują się szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy, są organami prowadzącymi miejscowe szkoły, przejęte po zlikwidowanych szkołach
gminnych.

2.2. Polski Czerwony Krzyż
2.2.1. Rys historyczny

Założycielem i twórcą ruchu Czerwonego Krzyża jest Henri Dunant
(1828–1910), kupiec szwajcarski z Genewy, pierwszy laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1901).
W 1859 roku, w drodze na spotkanie z cesarzem, przejeżdżał koło włoskiego miasteczka Solferino, gdzie dogorywała najkrwawsza w ówczesnej
Europie (obok bitwy pod Waterloo) bitwa pod Solferino, stoczona między
armią austriacką a sprzymierzonymi siłami francusko-włoskimi. Liczba ofiar
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przekroczyła 40 tys. osób. Obok ciał zabitych, których nikt nie zbierał z pola
walki, umierało w męczarniach tysiące rannych żołnierzy. Niewielkie i źle
zorganizowane wojskowe służby medyczne były bezradne wobec ogromu
nieszczęścia.
Dunant, choć nie miał żadnego przygotowania medycznego, starał się
pomóc rannym i umierającym. Przerażające doświadczenia nie dawały mu
spokoju i po dwóch latach napisał książkę ,,Wspomnienie Solferino”, gdzie
zaproponował powołanie we wszystkich krajach stowarzyszeń pomocy, których przeszkoleni wolontariusze mogliby nieść ratunek rannym na polu
walki. Aby wolontariusze byli bezpieczni, muszą się wyróżniać znakiem
powszechnie uznawanym przez wszystkie strony konfliktu i dającym status
pełnej neutralności37.
W Polsce organizacja powstała po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku
jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Z  inicjatywy Stowarzyszenia
Samarytanin Polski 18 stycznia 1919 zwołano naradę wszystkich istniejących
na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża.
Pierwszym prezesem organizacji został Paweł Sapieha. W  1927 roku Polskie
Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż,
który działa nieprzerwanie już prawie 100 lat.
Na Śląsku działał Związek Drużyn Ratowniczych, w innych rejonach kraju
działały Grupy Ratownicze. Grupy prowadziły takie działania, jak: tworzenie
posterunków drogowych, pokazy sprawności oraz program pogotowia sanitarnego. Wybuch II wojny światowej zahamował budowę systemu.
Ekipa Polskiego Czerwonego Krzyża była w Katyniu. Na oficjalną prośbę
Niemiec wysłano tam, powołaną w porozumieniu z dowództwem Armii Krajowej, Komisję Techniczną. Kierował nią sekretarz generalny PCK, Kazimierz
Skarżyński.
Głównym zadaniem polskiej komisji była ekshumacja i identyfikacja zwłok.
W ten sposób realizowany był główny cel Biura Informacyjnego PCK − informowanie bliskich poległych żołnierzy o zaginionych członkach rodzin. Ważne
było też, by nie dopuścić do wykorzystania przez Niemcy orzeczeń PCK do
celów propagandowych.
O swojej pracy w PCK w pierwszych dniach po wojnie opowiadała Małgorzata Siwiec: − Do PCK wstąpiłam od razu w 1945 roku i zdecydowałam
37
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się pracować w grobownictwie. W krótkim czasie była zorganizowana ekipa
na Palmiry. Tam w Palmirach było dwadzieścia kilka mogił, z około 2 tysiącami zamordowanych osób. Razem z przyjaciółką przeprowadziłyśmy całą
ekshumację. […] Trzeba było wszystko rozkopać i wyciągać zwłoki, i stawiać
na stanowiska przed nami. Myśmy dokładnie je opisywały, a w koperty wkładałyśmy to, co przy nich znalazłyśmy. Pracowałyśmy cały dzień, a wieczorem
do późna w nocy pisałam na maszynie protokoły, żeby na drugi dzień odesłać
je do PCK. Pamiętam tylko pierwsze dni, jak rozpoczęliśmy prace, odkopali
pierwsze mogiły, ja byłam po prostu nieprzytomna i tak sobie powiedziałam:
„weź się w garść, bo przecież uciekniesz stąd, a musisz to zrobić”. No i jakoś
mi się udało38.
Po wojnie PCK zajęło się organizacją pogotowia ratunkowego, jednak podobnie jak inne placówki służby zdrowia prowadzone przez Czerwony Krzyż,
zostało ono szybko znacjonalizowane.
Fotografia 6. Ekshumacja zwłok pomordowanych przez hitlerowców. Pracownica Polskiego Czerwonego Krzyża przy ekshumacji. Warszawa-Palmiry, 18 kwietnia
1946 roku

Źródło: PAP/Stanisław Dąbrowiecki

Polskie Radio.pl, Historia, Kalendarz historyczny, Polski Czerwony Krzyż − najstarsza organizacja humanitarna w Polsce [dostęp: 18.01.2014].
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Fotografia 7. Legitymacja członka Koła Młodzieżowego PCK wystawiona w 1933 roku
w Brześciu nad Bugiem

Wewnętrzna część legitymacji

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LegitymacjaPCK.jpg [dostęp: 02.03.2016]

W  latach 90. powstawały pierwsze zalążki nowoczesnego systemu ratownictwa PCK. Są to Grupy Ratownictwa Medycznego i Grupy Ratownictwa
Specjalnego. Wkrótce pojawiają się próby zbudowania spójnego systemu
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w skali ogólnopolskiej. Wejście w życie Ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym przyspieszyło ten proces. Zaczęły pojawiać się standardy wyposażenia oraz oznakowania ratowników i pojazdów. Wypracowywano procedury
wspólnego działania Grup z różnych miast w razie potrzeby podjęcia działań
ponadregionalnych. Obecnie system tworzą wolontariusze, z których wielu jest
lekarzami lub ratownikami medycznymi. Przechodzą oni specjalistyczne szkolenia z różnych zakresów ratownictwa. Wyposażeni są w sprzęt, który jest stale
unowocześniany. Coraz częściej nawiązywana jest współpraca z zawodowymi
jednostkami ratowniczymi (Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe
itp.). Mimo znacznych sukcesów w budowie spójnego, ogólnopolskiego systemu trzeba jednak powiedzieć, że proces ten jeszcze się nie zakończył i potrwa
kilka lat.
Grupy Ratownictwa PCK uczestniczą w zabezpieczeniach medycznych
wielu imprez masowych. Tworzone są wtedy polowe punkty medyczne, a teren
imprezy jest patrolowany przez ratowników. Ratownictwo PCK uczestniczyło
w akcjach ratunkowych wielu znacznych klęsk w Polsce (m.in. akcje poszukiwawcze po zawaleniu się gdańskiego wieżowca w 1995 roku).
Fotografia 8. Wybuch gazu w wieżowcu w Gdańsku w 1995 roku

Źródło: Wojciech Lendzion/Archiwum
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Fotografia 9. Zawalenie się hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 roku

Źródło: Fot. Aleksander Prugar/AG

Polski Czerwony Krzyż – jest najstarszą polską organizacją humanitarną
będącą członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie
klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego
prawa konfliktów zbrojnych.

§ Podstawa prawna

Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada
1964 roku o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. z 1964 r., nr 41, poz. 276,
z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie Statutu zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 roku (Dz.U. z 2011 r.,
nr 217, poz. 1284). PCK jest stowarzyszeniem krajowym Czerwonego
Krzyża Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu Konwencji Genewskich
o ochronie ofiar wojny z dnia 12 sierpnia 1949 roku (Dz.U. z 1956 r., nr 38,
poz. 171) i Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z dnia 8 czerwca
1977 roku (Dz.U. z 1992 r., nr 41, poz. 175).
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2.2.2. Siedem zasad Ruchu Polskiego Czerwonego Krzyża
Polski Czerwony Krzyż jako część Międzynarodowego Ruchu Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kieruje się następującymi siedmioma zasadami Ruchu:
Schemat 12. Siedem zasad Ruchu PCK

Źródło: Opracowanie własne

Humanitaryzm – Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony jest z troski o niesienie pomocy rannym na polu
bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy. Podejmuje działania
na płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej w celu zapobiegania we wszelkich
okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego
pokoju między wszystkimi narodami.
Bezstronność – Czerwony Krzyż nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami
i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.
Neutralność – w celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.
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Niezależność – Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe, służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu
obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.
W praktyce oznacza to pewną niewielką autonomię od rządu państwa.
Dobrowolność – wolontariusze i pracownicy Ruchu niosą pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągania jakiejkolwiek korzyści.
Jedność – w każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego
Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich
i obejmować swoją humanitarną działalnością obszar całego kraju.
Powszechność – Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek
niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

2.2.3. Cele statutowe, struktura organizacyjna oraz zadania
Polskiego Czerwonego Krzyża
Cele statutowe PCK są następujące:
 
wspomaganie w czasie konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej służby
zdrowia,
 prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych,
 
upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego
konfliktów zbrojnych,
 
prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań (KBIiP) w celu odnajdywania zaginionych w czasie konfliktów zbrojnych i scalania rozdzielonych przez wojny rodzin,
 u
powszechnianie zasad i ideałów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
 w
spółpraca z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania
międzynarodowego prawa humanitarnego,
 prowadzenie działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi,
 
niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za
granicą,
 
przygotowywanie społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku
wystąpienia klęski i katastrofy,
 
prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej,
 
prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie
poprawy zdrowia publicznego,
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przeciwdziałanie uzależnieniom,
prowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy,

działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,

prowadzenie działań upowszechniających zasady bezpiecznego zachowania

się na drodze,
rozwijanie działalności dzieci i młodzieży,

organizacja i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, opiekuń
czych i socjalnych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, leczniczych oraz
innych,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych,

prowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających

wykluczeniu społecznemu,
realizacja innych zadań zgodnych z celami PCK, w tym zadania publiczne

zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej,
rekrutacja i szkolenie personelu i wolontariuszy niezbędnych do wykony
wania swoich zadań.

Struktura organizacyjna PCK
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PCK są: koła, kluby, grupy i inne
zespoły, w których są zrzeszeni członkowie. Są to tzw. jednostki podstawowe.
Jednostki podstawowe są organizowane w każdym środowisku: w miejscu zamieszkania, szkołach, zakładach pracy itp.

Ruch Honorowego Krwiodawstwa
Do 1958 roku PCK prowadziło stacje krwiodawstwa. W tymże roku zadanie to
przejęło państwo. Od tego czasu PCK zajmuje się propagowaniem idei krwiodawstwa i pozyskiwaniem honorowych dawców krwi. Krwiodawcy zrzeszają
się w Klubach Honorowych Dawców Krwi. W 2016 roku liczba ich członków
wynosiła około 200 tys.
Kluby Honorowych Dawców Krwi (KHDK) – inicjatywy Klubu to m.in.:
doraźne akcje poboru, np. w odpowiedzi na apel służby zdrowia, konkursy, pogadanki, szkolenia, wspólne wyjazdy lub imprezy sportowe.
Rady Honorowych Dawców Krwi (RHDK) – działają przy zarządach
wszystkich szczebli. Działalność rad dotyczy przede wszystkim koordynacji
i inspiracji prac klubów oraz współpracy ze służbą krwi. Nad całokształtem
prac RHDK oraz jego ogólnopolską strategią czuwa, powołana przy Zarządzie
Głównym, Krajowa RHDK.
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Schemat 13. Rodzaje działających jednostek podstawowych w PCK

Źródło: Opracowanie własne

Fotografia 10. Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi

Źródło: Autorem zdjęcia jest Przemysław Jahr

Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (Grupy SIM PCK).
Pierwsze Grupy SIM powstały w latach 60. XX wieku. Działają przy Zarządach Rejonowych i Okręgowych. Obecnie w Polsce jest ich ponad 70. Zrzeszają
w swoich szeregach młodzież od 14. roku życia.
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Zadania Grup SIM to:
współpraca z Klubami Wiewiórka i Szkolnymi Kołami PCK,
opieka nad ludźmi pokrzywdzonymi przez los,
przeprowadzanie szkoleń pierwszej pomocy,
przedstawianie pokazów pierwszej pomocy,
promocja zdrowego stylu życia,
prowadzenie kampanii przeciw uzależnieniom,
upowszechnianie idei humanitaryzmu,
promocja międzynarodowego prawa humanitarnego,
działania na korzyść społeczności lokalnych.

Tytuł społecznego instruktora młodzieżowego PCK może uzyskać osoba
będąca członkiem grupy SIM PCK od roku, która ukończyła obóz szkoleniowy dla kandydatów na SIM lub specjalnie zorganizowane szkolenie. Społeczny
instruktor młodzieżowy otrzymuje prawo noszenia znaczka SIM PCK. Złota
i Srebrna odznaka SIM jest odznaczeniem nadawanym osobom najaktywniej
działającym w swych grupach.

Rejonowe i Okręgowe Rady Młodzieżowe
Ich skład stanowią przedstawiciele jednostek podstawowych Młodzieży PCK
z danego obszaru. Stanowią organ doradczy. Ich celem jest koordynowanie
działań młodzieży oraz inicjowanie akcji charytatywnych.
Krajowa Rada Młodzieżowa − jest najwyższym organem ruchu młodzieżowego w PCK. Reprezentuje ona środowisko młodzieżowe przed „dorosłymi”
władzami ruchu oraz poza organizacją, także poza granicami kraju. Koordynuje też działania grup młodzieżowych na terenie całego kraju.
Akademickie Koła PCK działają przy wyższych uczelniach. W swojej działalności realizują zadania statutowe PCK.

Szkolne Koła PCK
Zakładane są począwszy od klasy IV szkół podstawowych, a następnie w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Pierwsze SK PCK powstały
w 1921 roku, są zatem najstarszą częścią ruchu młodzieżowego PCK. Do założenia ich wystarczy 10 osób.
Zadania kół:
 pomoc potrzebującym uczniom,
 
promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,

l
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 d
ziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki przed wypadkowej
i zdrowotnej,
 opieka nad Klubami Wiewiórka,
 kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
 przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.
Kluczową rolę w działalności SK pełni jego opiekun. Opiekunem jest najczęściej jeden z nauczycieli danej szkoły. Powinien on być animatorem działań
koła i łącznikiem z Zarządem PCK, któremu koło podlega.
Kluby Wiewiórka działają w przedszkolach oraz w klasach I−III szkół podstawowych. Pierwsze kluby powstały w 1965 roku. Mogą do nich należeć dzieci
w wieku od 5 do 10 lat. Cele główne Klubów Wiewiórka to:
 kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych, popularyzacja zasad higieny jamy ustnej,
 
wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny otoczenia i środowiska,
 
kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka oraz gotowości do niesienia pomocy innym,
 
nauczanie podstawowych pojęć z zakresu pierwszej pomocy poprzez program „Ratowniczek”,
 przygotowanie do dalszej działalności w ruchu młodzieżowym PCK.

2.2.4. Pomoc socjalna Polskiego Czerwonego Krzyża
Polski Czerwony Krzyż świadczy opiekę socjalną na różnych płaszczyznach.
Pomoc uchodźcom − organizacja pomaga cudzoziemcom w kontaktach
z rodziną i urzędami państwowymi przy załatwianiu formalności dotyczących
statusu uchodźcy.
Prowadzenie ośrodków − PCK prowadzi noclegownie, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej dla maltretowanych kobiet z dziećmi, świetlice terapeutyczne, integracyjne. Zapewniona jest w nich opieka lekarska i psychologiczna.
Dożywianie − jest realizowane w placówkach PCK, stołówkach szkolnych,
barach mlecznych. Wydawane są także paczki żywnościowe. Z okazji ważnych
świąt organizowane są również specjalne akcje „Czerwonokrzyska gwiazdka” oraz „Wielkanocny Koszyczek” (ich celem jest zbiórka słodyczy dla dzieci
z ubogich rodzin).
Dla osób samotnych i bezdomnych urządzane są także spotkania opłatkowe
i śniadania wielkanocne.
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Schemat 14. Główne świadczenia opieki socjalnej PCK

Źródło: Opracowanie własne

Pomoc doraźna
PCK przekazuje potrzebującym najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak: odzież,
środki czystości, sprzęt gospodarstwa domowego i meble. Co roku odbywają się
akcje „Wyprawka dla Żaka” i „Gorączka Złota”. Mają one za zadanie wesprzeć
dzieci z ubogich rodzin. Podczas tej pierwszej zbierane są artykuły potrzebne
w szkole, podczas tej drugiej pieniądze na tzw. Akcję letnią, dzięki której najmłodsi mogą jechać na wakacje.

Opieka nad chorymi oraz starszymi, zarówno w zakresie zabiegów
rehabilitacyjnych, jak i usług opiekuńczych
PCK realizuje fachową pomoc w miejscu zamieszkania chorego oraz w jego
najbliższym otoczeniu. Do tych czynności opiekunów należą m.in.: towarzyszenie przy dokonywaniu zakupów bądź robienie zakupów na prośbę podopiecznego; utrzymywanie porządku w miejscu zamieszkania podopiecznego;
przygotowywanie posiłków bądź przynoszenie gotowych z zakładów gastronomicznych oraz w razie potrzeby karmienie podopiecznego; realizowanie
wszelkich zaleceń lekarskich, w tym zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych; pomoc podczas ubierania się i rozbierania; podtrzymywanie i rozwijanie
u podopiecznego chęci realizacji swoich upodobań (hobby), np. chodzenie na
spacery, czytanie książek itp.; wykonywanie innych czynności związanych z zaspokajaniem codziennych potrzeb podopiecznego; dbanie o codzienną toaletę,
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mycie oraz zmiana pieluch podopiecznemu; kontakt z siostrą środowiskową,
zgłaszanie wizyt lekarskich oraz realizacja recept; pomoc w realizacji różnych
spraw urzędowych; pomoc w podtrzymywaniu kontaktów z rodziną oraz przyjaciółmi osoby objętej opieką.
Nieuchronnie starzejące się polskie społeczeństwo generuje wiele wyzwań
związanych z opieką nad bardzo szybko rosnącą liczbą osób: samotnych, w podeszłym wieku, niedołężnych czy trwale chorych lub ogólnie potrzebującym. W tej
smutnej rzeczywistości rodziny mogą liczyć na pomoc Polskiego Czerwonego
Krzyża oraz innych organizacji pozarządowych. Oczywiście cały czas w tym przypadku główny ciężar odpowiedzialności winien spoczywać na jego najbliższych.

Pierwsza pomoc
Od samego początku swojego istnienia PCK zajmuje się nauczaniem pierwszej
pomocy. Kursy przeprowadzają wykwalifikowani Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK. W szkoleniach uczestniczą często członkowie Grup SIM i Grup Ratownictwa. Polski Czerwony Krzyż prowadzi kursy dla różnych grup wiekowych
i zawodowych. Ponadto organizowane są z tego zakresu pogadanki w szkołach,
pokazy udzielania pierwszej pomocy. Organizacja prowadzi także zabezpieczenia medyczne imprez masowych. Co roku pod patronatem PCK rozgrywane są
Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych.
Polski Czerwony Krzyż na zlecenie państwa prowadzi Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań. Działalność Biura jest finansowana w ramach części 17
budżetu państwa – administracja publiczna.
Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań zajmuje się poszukiwaniem i ustalaniem losu ofiar wojen i klęsk żywiołowych. Biuro wystawia zaświadczenia o losach poszukiwanych, próbuje uzyskać dokumenty potwierdzające ich losy wojenne. Poszukuje także mogił wojennych w kraju i poza granicami. W ekshumacjach
mogił wojennych formalnie musi brać udział przedstawiciel Czerwonego Krzyża
(CK). W Polsce uczestniczą w nich pracownicy PCK. Biuro poszukuje także rodzin
uchodźców zaginionych na terenie Polski. Przekazuje także tzw. czerwonokrzyskie messages – wiadomości rodzinne do krajów ogarniętych wojną lub klęską.
W celu wypełnienia swojej misji Biuro współpracuje ściśle z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie i stowarzyszeniami krajowymi CK innych państw.
W okresie 1945–2003 do Biura wpłynęła korespondencja dotycząca około
4 300 000 indywidualnych spraw związanych z wojną i jej skutkami. Biuro
w tym okresie wydało około 290 000 zaświadczeń potwierdzających losy wojenne. Udało się odnaleźć około 623 000 osób rozdzielonych przez wojnę.
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Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża posiada takie
zasoby archiwalne, jak:
 
oryginalne kartoteki polskich jeńców wojennych osadzonych w obozach
jenieckich,
 
oryginalne kartoteki więźniów obozów koncentracyjnych i więzień hitlerowskich,
 
akty zgonów Polaków zmarłych w czasie II wojny światowej w obozach
i więzieniach na terytorium Niemiec i Polski,
 
częściowa dokumentacja dzieci polskich wywiezionych w celu germanizacji,
 
niewielka kartoteka Polaków zatrudnionych przymusowo na terytorium
Niemiec,
 
protokoły z ekshumacji ofiar wojny,
 
spisy zmarłych i poległych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
 
kserokopie wykazów polskich jeńców wojennych osadzonych w obozach
w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku,
Fotografia 11. Informacja Czerwonego Krzyża z Łodzi z 1940 roku zawiadamiająca
o miejscu pobytu rannego żołnierza

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HZwLazarecie1940.jpg [dostęp: 15.02.2017]
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 kartoteka żołnierzy Armii Czerwonej, poległych i pochowanych na terytorium Polski,
 księgi rannych, przebywających w szpitalach PCK w czasie wojny,
 s
pisy uchodźców polskich, przebywających na terenie Afryki Wschodniej
i Rodezji,
 
własna kilkumilionowa kartoteka osób poszukiwanych od zakończenia
wojny.
Niestety, przedwojenne, bezcenne archiwa Biura spłonęły w większości na
skutek bombardowań Warszawy we wrześniu 1939 roku. Obejmowały one
informacje z czasów powstań narodowowyzwoleńczych przeciw zaborcom,
I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej oraz o więźniach politycznych
wywiezionych w głąb ZSRR.
Biuro Informacji i Poszukiwań PCK jest największą tego typu placówką
działającą przy stowarzyszeniach krajowych CK i CP.
Polski Czerwony Krzyż ma bezpośredni dostęp do systemu PESEL w zakresie osób poszukiwanych.
Schemat 15. Struktura PCK w Polsce

Źródło: Opracowanie własne
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W skład struktury rejonowej PCK wchodzą jednostki podstawowe. Rejony
obejmują swoim zasięgiem jeden powiat − poza nielicznymi przypadkami. Oddział Rejonowy PCK jest organem zarządzającym w danym rejonie. Natomiast
Zjazd Rejonowy jest nadrzędnym organem uchwałodawczym, zwoływany co
najmniej raz na 4 lata. W okresie między zjazdem władzę uchwałodawczą pełni
Rejonowa Rada Reprezentantów powoływana przez zjazd.
Rejony wchodzą w skład struktury okręgowej PCK. Okręgi zasięgiem
swoich działań obejmują teren województwa. Analogicznie do rejonów naczelną władzę uchwałodawczą pełni Zjazd Okręgowy (co najmniej raz na
4 lata), wybierający Okręgową Radę Reprezentantów. Organem wykonawczym w okręgu jest Oddział Okręgowy PCK. Bieżącym zarządzaniem strukturami okręgowymi zajmuje się dyrektor okręgowy podlegający Zarządowi
Okręgowemu.
Okręgi wchodzą w skład struktury krajowej PCK. Najwyższym organem
w organizacji jest Krajowy Zjazd PCK zwoływany co najmniej raz na 4 lata.
W okresach pomiędzy Krajowymi Zjazdami najwyższym organem uchwałodawczym jest Krajowa Rada Reprezentantów, wybierana przez Zjazd. Naczelnymi organami wykonawczymi są Zarząd Główny PCK i wyłonione przez
niego Prezydium. Bieżącym, operacyjnym zarządzaniem jednostkami PCK
na poziomie krajowym zajmuje się Dyrektor Generalny Zarządu Głównego.
Zarządy wszystkich trzech szczebli mogą prowadzić swoje biura, w których
zatrudnienie znajdują pracownicy PCK. Mogą także tworzyć rady i zespoły
problemowe.
Poza tym w PCK działają jeszcze:
a) Sąd Organizacyjny,
b) Kapituła Odznaki Honorowej PCK,
c) Rady Młodzieżowe: Rejonowe, Okręgowe i Krajowa,
d) Rady Honorowych Dawców Krwi: Rejonowe, Okręgowe i Krajowa.
e) Kadencja władz PCK trwa 4 lata.

2.3. Związek Harcerstwa Polskiego
2.3.1. Rys historyczny39
Pierwsze informacje o skautingu dotarły na ziemie polskie (znajdujące się
pod zaborami) w 1909 roku, rok później samorzutnie powstały zastępy
Opracowano na podstawie oficjalnej strony ZHP, https://zhp.pl/ozhp/historia-harcerstwa/
[dostęp: 22.02.2016].
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i drużyny. Skautingiem zainteresowały się organizacje niepodległościowe
(m.in. ,,Zarzewie”). Andrzej Małkowski wydał rozkaz (22 maja 1911 roku)
tworzący oficjalnie pierwsze cztery drużyny skautów we Lwowie − jest to
symboliczny dzień powstania harcerstwa. Zlot skautów (zorganizowany
przez Andrzeja Małkowskiego) w Birmingham w lipcu 1913 roku był ważnym wydarzeniem solidaryzującym polskich skautów ze wszystkich zaborów we wspólnej reprezentacji.
Podczas I wojny światowej grupy harcerek i harcerzy podejmowały służby
pomocnicze dla Legionów oraz organizowały pomoc dla ofiar wojny (sierot,
uciekinierów). Zjazd zjednoczeniowy, który odbył się 1 listopada 1916 roku
w Warszawie, spowodował powstanie nowej organizacji pod nazwą Związek
Harcerstwa Polskiego (ZHP), który jako odznaki organizacyjne przyjął krzyż
harcerski i lilijkę. Harcerze włączyli się w walkę o granice odrodzonej ojczyzny.
Wzięli udział w obronie Lwowa („Orlęta Lwowskie”), powstaniu wielkopolskim, trzech powstaniach śląskich, wojnie polsko-bolszewickiej i plebiscytach
prowadzonych na terenach spornych. W ten sposób harcerstwo spełniło pokładane w nim nadzieje na wychowanie nowego pokolenia aktywnych obywateli-patriotów. W drugiej połowie lat 20. zaczął rozwijać się ruch zuchowy. W organizacji żeńskiej jego twórczyniami były: Jadwiga Zienkiewiczówna i Jadwiga
Zwolakowska (współautorki podręcznika „W gromadzie zuchów”). W organizacji męskiej reformatorem ruchu zuchowego był Aleksander Kamiński (autor
„Antka Cwaniaka” i „Książki wodza zuchów”).
Ruch zuchowy w całym ZHP zaczął pracować metodą opracowaną przez
Kamińskiego. W latach 30. rozwinął się ruch wędrowniczy skupiający starszą
młodzież. Ważnym wydarzeniem 20-lecia był Jubileuszowy Zlot 25-lecia Harcerstwa w Spale w lipcu 1935 roku. Wzięło w nim udział ponad 25 tys. harcerek
i harcerzy. Reprezentacje ZHP uczestniczyły w skautowych Jamboree w Danii
(1924), Anglii (1929), na Węgrzech (1933) i w Holandii (1937), zyskując uznanie skautów z całego świata. Po zajęciu kraju przez III Rzeszę i ZSRR, Związek
Harcerstwa Polskiego przeszedł do działań konspiracyjnych. Organizacja męska działała pod kryptonimem „Szare Szeregi” (utworzone 27 września 1939
roku), realizując program wychowania: Dziś – Jutro – Pojutrze („Dziś” – bieżąca walka konspiracyjna, „Jutro” – powstanie przeciwko okupantowi, „Pojutrze”
– odbudowa wolnej Polski). Kolejnymi naczelnikami Szarych Szeregów byli:
Florian Marciniak, Stanisław Broniewski i Leon Marszałek.
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Fotografia 12. Aleksander Kamiński (1903−1978)

Źródło: Autor nieznany; z: − Andrzej Krzysztof Kunert (1987) „Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944”, tom 2, Warszawa

Najbardziej heroiczną działalnością podziemnego harcerstwa był udział
w Powstaniu Warszawskim (1 sierpnia – 2 października 1944 roku).
Fotografia 13. Młodzi powstańcy warszawscy

Źródło: Jerzy Tomaszewski (1979) „Epizody Powstania Warszawskiego”, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza Anna Świrszczyńska ,,Swir”

l

Ratownictwo specjalistyczne

73

Fotografia 14. Zawiszacy z Harcerskiej Poczty Polowej

Źródło: Tadeusz Bukowski, Jerzy Piórkowski (1957) „Miasto Nieujarzmione”, Warszawa, Iskry, s. 126

W  powstaniu walczyły harcerskie bataliony „Zośka”, „Parasol”, „Wigry”
i „Gustaw” oraz wiele mniejszych oddziałów.
Instruktorki i harcerski prowadziły szpitale polowe, służyły jako łączniczki i przewodniczki w kanałach, najmłodsi działali jako listonosze Harcerskiej
Poczty Polowej.
W  grudniu 1948 roku narada nowych komendantów chorągwi zdecydowała o zerwaniu z tradycją skautową i odejściu od metody harcerskiej. Z organizacji zaczęto masowo usuwać dotychczasowych instruktorów, równocześnie
nadawano stopień harcmistrza działaczom komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Na początku 1950 roku władze ZMP podjęły uchwałę o przejęciu kierownictwa nad ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego zaprzestał działania
1 czerwca 1950 roku (z formalnego punktu widzenia cały czas istniał). W ramach ZMP działała Organizacja Harcerska (OH), która miała być kopią radzieckiego Pioniera. Lata 1957−1980 przyniosły rozkwit harcerstwa na wsi,
wcześniej praktycznie na niej nieobecnego. W ramach „Operacji 1001 – Frombork” harcerze odbudowywali miasto Kopernika, a w ramach „Operacji Biesz74
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czady 40” zagospodarowywali tereny Beskidu Wschodniego. W Kielcach organizowano Harcerski Festiwal Młodzieży Szkolnej, a w wielu środowiskach
odbywały się wielkie rajdy turystyczne. Wydawano w dużych nakładach prasę
harcerską oraz książki. Powstała Rozgłośnia Harcerska, z pierwszą w Polsce listą przebojów. Bardzo silny był także ruch wodny i żeglarski, dla ZHP pozyskano jacht „Zawisza Czarny II”.
W styczniu 1981 roku w Lublinie zawiązał się Niezależny Ruch Harcerski,
który wystąpił z ZHP. Decydujące o obliczu ZHP były Zjazdy z lat 1989 i 1990
oraz gorący okres między nimi. W marcu 1989 roku obradował XXVI Zjazd
ZHP w Warszawie, który dokonał zmian statutu, Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz zdecydował o podjęciu starań o powrót ZHP do światowych organizacji skautowych. W październiku 1992 roku nastąpiło zjednoczenie ZHR
i ZHP-1918 we wspólny Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Natomiast Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego powstało 2 grudnia 1989 roku. Lata 1995−2005 dla ZHP bogate były
w propozycje programowe (w ramach programów „Moje Ojczyzny” i „Barwy
przyszłości”) aktywizujące drużyny w najważniejszych dla organizacji i Polski
obszarach: „Woda jest życiem”, „Odkrywcy Nieznanego Świata”, „Paszport do
Europy”, „Bądź Gotów”, „Widok z ratusza”, „Ścieżkami zdrowia”. Podczas powodzi w 1997 roku harcerze aktywnie włączyli się w pomoc powodzianom,
realizując alert „Nieść chętną pomoc bliźnim”.
W 2010 roku ZHP rozpoczął obchody 100-lecia harcerstwa. W sierpniu odbył się Zlot ZHP „Kraków 2010”, który zgromadził prawie 10 tys. harcerzy.
Związek Harcerstwa Polskiego ma określone zadania statutowe, pracuje
w konkretnych uwarunkowaniach prawnych, razem z innymi organizacjami
tworzy trzeci sektor. Opierają się na pracy wolontariuszy, jest ogólnopolskim,
patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego.
Związek Harcerstwa Polskiego to stowarzyszenie, które funkcjonuje w określonej rzeczywistości politycznej, jednak nie angażuje się w nią jako strona.
Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to
przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Związek
Harcerstwa Polskiego liczy 95 tys. członków, jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce.
Interes dzieci i młodzieży, w perspektywie umożliwiania im rozwoju oraz
kształtowania określonych postaw i wpajanie wartości to jest główny cel organizacji. Cała działalność ZHP jest podporządkowana temu celowi. Od prawie
100 lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek
i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.
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Jak wynika ze Statutu ZHP (tekst jednolity): Związek Harcerstwa Polskiego
jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku publicznego. Związek Harcerstwa Polskiego posiada osobowość prawną.
Osobowość prawną posiadają także chorągwie jako terenowe jednostki organizacyjne.

2.3.2. Cele statutowe, struktura organizacyjna oraz zadania Związku
Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Polskiego działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi
przez Andrzeja Małkowskiego. Związek Harcerstwa Polskiego jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Nie można wykorzystywać struktur i symboli
ZHP do prowadzenia działalności politycznej. Związek Harcerstwa Polskiego jest
członkiem światowej rodziny skautowej zrzeszonej w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM), Światowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautek
(WAGGGS) oraz Międzynarodowym Bractwie Skautów i Przewodników (ISGF).
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we
wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
Związek Harcerstwa Polskiego wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych
w Prawie Harcerskim. Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. Związek Harcerstwa Polskiego uznaje prawo każdego członka Związku
do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.
Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:
 
stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego,
duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 
nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego,
przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od
wszelkich nałogów,
 
upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości:
wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
 s
twarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
 
upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
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Główna Kwatera ZHP jest Zarządem ZHP. Główna Kwatera ZHP kieruje
działalnością ZHP, a w szczególności:
 
tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP, a harcerskie komendy
są oceniane z jej realizacji,
 
wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach Zjazdu ZHP
i Rady Naczelnej ZHP,
 
przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery ZHP i plan kształcenia ZHP na
dany rok kalendarzowy,
 
przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał,
 
podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego ZHP, niebędącego majątkiem chorągwi,
 
wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego chorągwi,
podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu fundacji jako fundator,
 
deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP ma udziały, oraz w fundacjach,
 
powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne Związku,
 
powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez Główną Kwaterę ZHP,
 
uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP, niezastrzeżone dla innych władz ZHP,
 
wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz
ocenia ich działalność,
 
koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa,
 
powołuje i odwołuje ciała doradcze – rady, komisje i celowe zespoły robocze, nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP niezastrzeżone dla innych władz ZHP.

Władze ZHP
Władzami ZHP są:
1. 
Władze hufca:
a) 
zjazd hufca,
b) 
komenda hufca,
c) 
komendant hufca,
d) 
komisja rewizyjna hufca,
e) 
sąd harcerski hufca, jeżeli zjazd hufca dokona jego wyboru.
2. Władze chorągwi:
a) 
zjazd chorągwi,

l
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b) 
komenda chorągwi,
c) 
komendant chorągwi,
d) 
komisja rewizyjna chorągwi,
e) 
sąd harcerski chorągwi.
3. Władze naczelne:
a) 
Zjazd ZHP,
b) 
przewodniczący ZHP,
c) 
Rada Naczelna ZHP,
d) 
Główna Kwatera ZHP,
e) 
naczelnik ZHP
f) 
Centralna Komisja Rewizyjna ZHP,
g) 
Naczelny Sąd Harcerski ZHP.
Władze ZHP pochodzą z wyboru. Wybory do władz ZHP odbywają się
z zachowaniem następujących zasad: nieograniczona liczba kandydatów oraz
pełne równouprawnienie kandydatów bez względu na płeć i staż członkowski
w ZHP.
Czynne prawo wyborcze mają członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską, którzy opłacili podstawową składkę członkowską. Bierne prawo wyborcze mają instruktorzy, którzy opłacili podstawową składkę członkowską oraz
mają zaliczoną służbę instruktorską z następującymi zastrzeżeniami:
 
w wyborach na funkcje skarbników bierne prawo wyborcze mają także pełnoletni członkowie niebędący instruktorami,
 
w wyborach na funkcję komendanta chorągwi, przewodniczącego ZHP, naczelnika ZHP i członków sądów harcerskich bierne prawo wyborcze mają
wyłącznie instruktorzy w stopniu harcmistrza,
 
w wyborach do komisji rewizyjnych biernego prawa wyborczego nie mają
instruktorzy bezpośrednio związani z odpowiedzialnością materialną w danej terenowej jednostce organizacyjnej,
 
członkami władz ZHP nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,
 
członkowie komisji rewizyjnej chorągwi nie mogą pozostawać z członkami komend chorągwi w związku małżeńskim, we wspólnym współżyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 c
złonkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP nie mogą pozostawać
z członkami Głównej Kwatery ZHP w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
78
Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa

l

 c
złonkami rady chorągwi, Rady Naczelnej ZHP, komisji rewizyjnej chorągwi i Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP nie mogą być pracownicy ZHP.
Nie można łączyć funkcji:
 
przewodniczącego ZHP oraz naczelnika ZHP z jakąkolwiek inną funkcją we władzach ZHP,
 
członka komendy hufca z funkcją członka Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP,
 
we władzach tego samego stopnia,
 
przewodniczącego komisji rewizyjnej na szczeblu hufca, chorągwi
i władz naczelnych,
 
przewodniczącego sądu harcerskiego na szczeblu hufca, chorągwi
i władz naczelnych.
W  przypadku zajścia kolizji, o której była wyżej mowa, dotychczasowy
mandat członka władzy wygasa w momencie wyboru na nową funkcję.
Funkcje przewodniczącego ZHP, naczelnika ZHP, komendanta chorągwi
i komendanta hufca można sprawować nie dłużej niż przez dwie kolejne, pełne
kadencje.
Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że uprawnieni
do głosowania jednogłośnie postanowią inaczej. Za wybranych do władz uważa
się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej
niż połowę ważnie oddanych głosów. Wybory są prawomocne bez względu na
liczbę uprawnionych obecnych na zjeździe lub na zbiórce dokonującej wyboru
delegatów na zjazd chorągwi lub Zjazd ZHP, o ile zostały zachowane warunki
określone w ordynacji wyborczej ZHP. Delegaci na Zjazd ZHP wybierani są
w hufcach lub w rejonach hufców w wyborach jednostopniowych i bezpośrednich. Podstawą do określenia liczby delegatów wybieranych na zjazd chorągwi
i Zjazd ZHP jest liczba członków hufca, za których odprowadzono podstawowe składki członkowskie zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Naczelnej
ZHP. Kadencja władz ZHP trwa cztery lata. Kadencja władz wybranych na
zjeździe sprawozdawczym kończy się w dniu najbliższego zjazdu zwykłego.
Związek Harcerstwa Polskiego wychowuje prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli – aktywnych, czyli takich, którzy kreują swoje życie, wykazują się aktywnością w podejmowaniu odpowiedzialności za siebie i innych, nie
boją się wyzwań i trudnych decyzji, od których w obecnej rzeczywistości często
się ucieka. Harcerze jako obywatele społeczności i członkowie różnorodnych
grup (formalnych i nieformalnych) współtworzą rzeczywistość, starają się zmie-
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niać na lepsze siebie oraz świat, a nie tylko przyjmować owe zmiany. Niezgoda na
brak zasad etycznych i wartości objawia się własnym, osobistym przykładem oraz
stałą chęcią kształtowania charakteru, zbliżania się do ideału; obywatelska postawa jest wyrazem współczesnego patriotyzmu. Związek Harcerstwa Polskiego
wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami.
Wymienione poniżej wartości zapisane są w: Obietnicy i Prawie Zucha oraz
Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Należy podkreślić, że wartości organizacji
kształtowane są od dziesięcioleci. Tworzą one kodeks postępowania i kształtują
styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają
kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach
na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie. Tradycyjne i uniwersalne
wartości uwzględniane są w aktualnych i nowoczesnych programach działania: gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz
pragnień dzieci i młodzieży.
Schemat 16. Harcerskie wartości

Źródło: Opracowanie własne






W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy stosują metodę polegającą na:
realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych,
uczeniu w działaniu,
wykorzystywaniu stymulującego programu,
odwoływaniu się do idei wyrażonych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Metoda ta cechuje się:
 pozytywnością,
 dobrowolnością,
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świadomością celów,
indywidualnością,
naturalnością,
p
ośredniością i wzajemnością oddziaływań wychowawców i wychowanków.

Aby w owym wspieraniu Związek Harcerstwa Polskiego był skuteczny, stale
rozwija się i uczy, wychodząc z założenia, że skutecznie wspierać może jedynie
organizacja do tego rzetelnie przygotowana, która stale pokonuje własne niedoskonałości i ograniczenia. Organizacja wyrazista, z kompetentną i ideową
kadrą. Kadrą, która chce i może stać się dla młodego człowieka autorytetem,
przewodnikiem, przyjacielem. Związek Harcerstwa Polskiego wspiera drugiego człowieka m.in. poprzez pomoc w umożliwieniu oraz wskazaniu tej osobie
drogi − jednakże wybór i styl życia należą do tego, kogo prowadzi harcerską
ścieżką. W ten sposób uczy samodzielności, zachęcając jednocześnie młodego
człowieka do brania odpowiedzialności za własne decyzje, działania, własny
rozwój. Organizacja swoimi działaniami nie konkurujemy z rodzicami i rodziną. Rodziców traktuje jako pierwszych, najważniejszych wychowawców, swoją
pracę wychowawczą prowadzi w stałej współpracy z nimi. Związek Harcerstwa
Polskiego istnieje nie po to, by doskonalić strukturę, przepływ informacji oraz
proponować coraz ciekawsze i atrakcyjniejsze rozwiązania metodyczne dla nich
samych. Wychodzi z założenia, że wszystko to ma sens tylko wtedy, gdy służy
wspieraniu młodego człowieka. Przy wątpliwościach, czym ZHP rzeczywiście
powinno się zajmować, należy postawić sobie pytanie, na ile owe działania służą
wspieraniu młodego człowieka w rozwoju. Związek Harcerstwa Polskiego tak
buduje organizację, układa pracę, tworzy program czy dzieli zadania, aby umożliwiać wszechstronny (duchowy, emocjonalny, intelektualny, społeczny i fizyczny) rozwój. Stara się patrzeć na człowieka jako na pewną całość – i wspiera go
w rozwoju każdego z owych aspektów. Dopiero takie holistyczne podejście do
kwestii wychowania umożliwia kształtowanie postaw, naukę oraz doskonalenie
umiejętności. Jednak nie to wyróżnia ZHP spośród innych organizacji pozarządowych, że zajmuje się rozwojem duchowym, emocjonalnym, intelektualnym,
społecznym czy fizycznym. Wyróżnia go to, że te wszystkie sfery rozwoju są dla
niego cennym obiektem troski jednocześnie, stale i równoważnie.
Kształtowanie charakteru wymaga jednak aktywnej postawy wobec siebie
samego i otaczającej rzeczywistości. Związek Harcerstwa Polskiego jest elementem większej całości – funkcjonuje wśród innych ludzi, w określonych warunkach, napotykając na różnorodne postawy wobec życia. Organizacja ta stara się
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przygotować młodego człowieka do samodzielnego podnoszenia sobie coraz
wyżej poprzeczki. Do wymagania od siebie i niezgody na bylejakość. Jako ważne wymienia: umiejętności, wiedzę i przeżycia. Ale mają one być narzędziem
do kształtowania charakteru, a nie to kształtowanie zastąpić.

2.3.3. Wychowanie do wartości
Hymn ZHP jest pierwszą zwrotką wraz z refrenem pieśni ,,Wszystko, co
nasze, Polsce oddamy”40:41

(słowa: Ignacy Kozielewski)
Ignacy Kozielewski urodził się 15 stycznia 1882 roku w Starzeniach; zmarł 1 lipca
1964 roku. Ten zasłużony w krzewieniu polskości człowiek zasłynął jako niezrównany
wychowawca młodego pokolenia oraz autor prac popularnonaukowych. W 1902
roku ukończył gimnazjum rządowe w Piotrkowie Trybunalskim. Już od 1903 roku
zaczął studiować prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Został jednocześnie aktywnym działaczem Związku Młodzieży Polskiej ZET. Jego dziewięciozwrotkowy wiersz
zaczynający się od słów „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy”, do którego refren dopisała później Olga Małkowska, jest do dziś oficjalnym hymnem ZHP41.

40

Tekst z zapisu nutowego Hymnu ZHP. Rozdział 11. Postanowienia końcowe Statutu ZHP.

Ignacy Kozielewski – Harcerz i pedagog, Amerykański portal Polaków wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES [dostęp: 22.04.2016].
41
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Odznakami organizacyjnymi ZHP są:
a) dla zuchów – Znaczek Zucha przedstawiający główkę białego orła i żółtą
tarczę wschodzącego słońca na niebieskim tle. Podstawą odznaki jest czerwony prostokąt z napisem ,,ZUCH”.
Fotografia 15. Odznaka zucha

b) dla pozostałych członków ZHP, którzy złożyli Przyrzeczenie Harcerskie –
tradycyjny Krzyż Harcerski, wzorowany na Virtuti Militari, z lilijką w środku oraz wieńcem z liści dębowych i laurowych, wplecionym w ramiona,
oraz napisem ,,CZUWAJ”,
Fotografia 16. Krzyż Harcerski

l
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Tradycyjnym znakiem ZHP jest harcerska lilijka z inicjałami hasła filaretów: Ojczyzna, Nauka, Cnota oraz inicjałami ZHP na przewiązce.
Fotografia 17. Harcerska lilijka

Odznakami przynależności członków ZHP do WOSM, WAGGGS ISGF są
noszone na mundurze symbole tych organizacji.
Związek Harcerstwa Polskiego posiada sztandar i banderę.
Fotografia 18. Sztandar ZHP Wadowice

Źródło: Hufiec Ziemi Wadowickiej
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Fotografia 19. Uroczyste wręczenie sztandaru zuchom, harcerzom i instruktorom
Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP, 3 maja 1999 roku na wadowickim rynku

Źródło: Hufiec Ziemi Wadowickiej

Wychowanie w ZHP opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem
jest Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie
Instruktorskie.
Obietnica Zucha:
„Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha”.








Prawo Zucha:
Zuch kocha Boga i Polskę.
Zuch jest dzielny.
Zuch mówi prawdę.
Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
Wszystkim jest z zuchem dobrze.
Zuch stara się być coraz lepszy.
Przyrzeczenie Harcerskie:
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

l
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Prawo Harcerskie:

Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia
Harcerskiego.

Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

Harcerz postępuje po rycersku.

Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

Harcerz jest zawsze pogodny.

Harcerz jest oszczędny i ofiarny.

Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije
napojów alkoholowych.

Zobowiązanie Instruktorskie

„Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem
świadoma/świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę
dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać
swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek
Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie”.

Związek Harcerstwa Polskiego realizuje cele przez harcerski system wychowawczy rozumiany jako jedność zasad harcerskiego wychowania, metody
i programu, w którym istotną rolę odgrywa osobisty przykład instruktora.

Zasady harcerskiego wychowania
Skuteczne kształtowanie młodego człowieka w duchu Prawa Harcerskiego
przynosi efekty w postaci trwałych postaw. Człowiek ukształtowany w zgodzie
z wartościami przyjętymi w harcerskim ruchu wyróżnia się braterskim stosunkiem do innych, przyjacielską i serdeczną postawą wobec wszystkich ludzi, gotowością i umiejętnością bezinteresownej służby innym ludziom, Bogu i Polsce oraz ciągłą pracą nad sobą, nieustannym kształtowaniem i doskonaleniem
własnej osobowości. Jest gotowy wymagać od siebie, nawet jeżeli inni od niego
nie wymagają.
Służba Bogu – wynikająca z wiary bądź osobistego stosunku do duchowych
wartości życia – takich jak: miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność,
piękno, przyjaźń, braterstwo, nadzieja.
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Służba Polsce – wynikająca z poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i kulturowej, miłości ojczyzny, godności narodowej, szacunku dla państwa i jego historii.
Schemat 17. Zobrazowanie harcerskiej służby

Źródło: Opracowanie własne

Służba sobie i innym – wynikająca z osobistej odpowiedzialności za indywidualny rozwój i z osobistego stosunku do społeczeństwa, poczucia odpowiedzialności za rodzinę, lokalną społeczność, kraj i cały świat, a także z szacunku
dla innych i do świata przyrody.
Idee braterstwa, służby i pracy nad sobą przyświecają harcerskim działaniom na co dzień.
Jaki ma być człowiek, którego kształtuje dzisiejsze harcerstwo?
Schemat 18. Cechy człowieka, którego kształtuje harcerstwo

Źródło: Opracowanie własne
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Powinien być świadomym obywatelem, czyli aktywnym uczestnikiem społeczności, do której należy. Umieć pracować w zespole, podejmować wyzwania, inicjować działania, realizować cele, wykazywać się chęcią działania. Znać
swoje prawa i obowiązki wobec kraju i świadomie z nich korzystać, szanując
demokrację, w tym demokratycznie wybrane władze.
Powinien być człowiekiem odpowiedzialnym – za siebie, za rzetelne wykonywanie obowiązków, za własne decyzje, które podejmuje w sposób świadomy.
Bierze odpowiedzialność za każde dane słowo. W sposób odpowiedzialny podchodzi do życia i współtworzy wspólnoty.
Powinien być aktywnym członkiem wspólnot – lokalnej, rodzinnej, uczelnianej, szkolnej, zawodowej itd. Umiejętnie godzić i równoważyć obowiązki
wynikające z pełnienia różnych ról społecznych. Nie zaniedbuje żadnej dziedziny życia. Ustala właściwe priorytety, jest świadomy swoich możliwości
i przekłada je na pełnienie różnych ról. Wciela w czyn ideę służby.
Powinien dbać o zdrowie ciała i ducha, czyli być odpowiedzialnym za swoje
zdrowie, znaleźć dla siebie zdrowe drogi życia i aktywne formy spędzania wolnego czasu. Nie ulega żadnym nałogom, ma silną wolę.
Powinien być patriotą – znać swoje korzenie i historię swojego kraju. Szanuje je i umiejętnie z nich czerpie. Ma świadomość tego, co jest jego ojczyzną,
bo żeby kogoś kochać – trzeba go znać. Wie, z jakich polskich osiągnięć, wydarzeń, rodaków może być dumny. Patrzy w przyszłość z odwagą. Nie zapomina
o tym, co było, ale nie żyje przeszłością. Na co dzień swój patriotyzm realizuje
przede wszystkim przez odpowiedzialną postawę obywatela.
Powinien być człowiekiem otwartym i radosnym, pozytywnie podchodzącym do siebie, do drugiego człowieka, do świata. Nie wznosi barier, tylko buduje mosty. Ma zaufanie do ludzi. Umie słuchać, jest wrażliwy na piękno i na
drugiego człowieka, umie i chce się uczyć od innych. Jest otwarty na różne
problemy, zagadnienia. Wprowadza w czyn ideę braterstwa. Jest obywatelem
świata – ma horyzonty szersze niż granice kraju czy kultur, szanuje innych ludzi
i ich odmienność.
Powinien być prawy-uczciwy i żyć w zgodzie z zasadami (wynikającymi
z wartości uniwersalnych, społecznych, Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego,
wyznawanej religii), czyli jest człowiekiem o ukształtowanym, uporządkowanym i stabilnym systemie wartości. Umie odróżniać dobro od zła. Ma mocny
charakter, konsekwentnie postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami, potrafi
poradzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, nie przekraczając przy tym
norm moralnych. Poszukuje autorytetów i sam staje się autorytetem, cechuje
się wysoką kulturą osobistą, dba o jakość życia.
88
Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa

l

Powinien być dzielnym i zaradnym, potrafić radzić sobie w każdej sytuacji,
być kreatywnym, umieć znaleźć pomoc w sytuacjach trudnych, dobrze gospodarować czasem, pieniędzmi, sprzętem. Jest przedsiębiorczy, chce pozostawić
świat lepszym, niż go zastał.
Powinien być człowiekiem uczącym się, czyli gotowym na zmiany – stale
poszukiwać rozwiązań i zadań, uczyć się (nie tylko na błędach), być ciekawym
świata, poszukiwać i selekcjonować informacje, odnajdywać siebie w procesie
zmian, a także chętnie zdobywać wiedzę i wykształcenie oraz doświadczenia.
Pracuje nad sobą całe życie − planuje swój rozwój, stara się być wszechstronny,
mieć pasję, odważnie podejmować wyzwania i konsekwentnie realizować cele.
Chce wiedzieć więcej niż wie i umieć więcej niż umie.

2.3.4. Metoda harcerska
Schemat 19. Charakterystyka sposobu działania metody harcerskiej

Źródło: Opracowanie własne

Metoda harcerska to sposób działania charakteryzujący się:
Dobrowolnością − harcerskie działanie opiera się na dobrej woli młodego
człowieka. Każdy ma prawo do podejmowania decyzji związanych z własnym
rozwojem i aktywnym uczestnictwem w życiu naszej organizacji. Dobrowolne
dokonywanie wyborów sprawia, że jesteśmy dojrzalsi i umiemy więcej. Ważnym momentem wyrażenia własnej woli jest moment składania Obietnicy Zucha, Przyrzeczenia Harcerskiego i Zobowiązania Instruktorskiego.
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Pozytywnością − w harcerstwie podejmowane są zadania o wymiarze pozytywnym, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie postawy i charakteru młodego człowieka. W  każdym rozbudzane jest poczucie piękna
i dobra, harcerz otrzymuje pomoc w rozwoju zdolności oraz pielęgnowaniu
wartości. Istotna jest wiara we własne siły i możliwości, która pozwala rozwijać się i piąć wzwyż.
Pośredniością − wychowanie w harcerstwie następuje nie wprost, ale przez
podejmowanie działań, zdobywanie coraz wyższych stopni i nowych sprawności, uczestnictwo w atrakcyjnym programie. Celem jest podejmowanie
przez każdego wysiłku, a nie proponowanie gotowych rozwiązań. Postępując
zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem, działając i współpracując z innymi, harcerze uczą się życia.
Wzajemnością oddziaływań − w harcerstwie jedni uczą się od drugich przez
wzorowe postępowanie, przykład osobisty i baczną obserwację innych. Istotną
rolę odgrywa współzawodnictwo, którego celem jest zawsze wszechstronny
rozwój. W grupie rówieśników każdy nie tylko może pokazać, co wie, co umie,
czego może nauczyć innych, ale też może uczyć się od innych.
Świadomością celów − uświadomienie sobie potrzeby własnego rozwoju
lub też wykonania jakiegoś zadania ułatwia realizację zamierzenia. W harcerstwie wszyscy są świadomi swoich potrzeb i możliwości. Każdy wie też, po co
w harcerstwie jest − stara się o swój wszechstronny rozwój. Wszystko, co dzieje
się w ZHP, ma swój cel.
Indywidualnością − w harcerstwie najważniejszy jest człowiek i jego wszechstronny rozwój. Stwarzane są takie warunki, aby każdy indywidualnie niezależnie od wieku, płci, doświadczenia, zainteresowań mógł znaleźć swoje miejsce
w ZHP. Kładzie się nacisk na dbałość o wszechstronny rozwój jednostki.
Naturalnością − w harcerstwie wszystko jest zwyczajne i dostosowane do
warunków, w których żyjemy. Wszystko ma „swój czas”, dlatego zuchy bawią
się, harcerze uczestniczą w grze, harcerze starsi poszukują, a wędrownicy podejmują służbę. A wszystko po to, by każdy miał możliwość rozwoju zgodnie ze
swoimi możliwościami i potrzebami. Przestrzeganie norm zawartych w Prawie
i Przyrzeczeniu ma źródła w harcerskiej naturze.
Istniej ścisłe powiązanie między wszystkimi cechami, a umiejętne wykorzystywanie ich wszystkich przynosi najlepsze rezultaty.
Metoda harcerska jest jednocześnie systemem wspierania samorozwoju:
zuchów, harcerzy i instruktorów. W kształtowaniu charakteru młodych ludzi
oraz wspieraniu ich we wszechstronnym rozwoju dużą rolę odgrywa umiejętne
stosowanie przez instruktora metody harcerskiej.
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Schemat 20. Główne elementy metody harcerskiej

Źródło: Opracowanie własne

 
Prawo i Przyrzeczenie
Prawo i Przyrzeczenie to tradycyjny, prawie stuletni zapis ZHP kodeksu
postępowania. To dzięki nim każdy, kto zetknie się z harcerstwem, nawet na
krótko, ma okazję do pracy nad własnym charakterem, nad własną osobowością. Praca z Prawem to nieustanne obserwowanie siebie samego i praca nad
sobą, która w konsekwencji prowadzi do świadomego przyjęcia określonego
stylu życia. Prawo i Przyrzeczenie są wskazówką dla każdego w odpowiedzi na
pytania: Jak postępować? Jak żyć?
 
Uczenie przez działanie
Doświadczając, próbując, przeżywając, aktywnie uczestnicząc – młody
człowiek przygotowuje się do dorosłości. Istotne jest stwarzanie takich sytuacji
w działalności gromady/drużyny, aby każdy miał możliwość działania indywidualnie, a także w grupie. Działanie to powinno mieć bezpośredni związek
z życiem społeczeństwa i w społeczeństwie.
Zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy działają – podczas zdobywania gwiazdek, stopni, sprawności, realizacji zadań, ćwiczenia technik harcerskich, podczas zbiórki, obozu czy kolonii, rajdu, ale także w codziennym
życiu – podczas wypełniania swoich obowiązków wobec domu rodzinnego czy
szkoły. Daje im to szansę na przeżycie przygody.
W każdej grupie wiekowej działanie odbywa się w inny sposób: zuch – przez
zabawę w coś lub kogoś, harcerz – przez grę, harcerz starszy – przez poszukiwanie, wędrownik – służbę i wyczyn.
 
Stale doskonalony i stymulujący program
Program powinien być wszechstronny, tak jak wszechstronny powinien być
rozwój. Tak, aby każdy mógł w nim znaleźć coś dla siebie. Celem jest rozbudzanie zainteresowań, zaciekawienie, zachęcenie do zdobywania nowej wiedzy
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i umiejętności, poszukiwania dróg indywidualnego rozwoju. To wszystko musi
się złożyć na program: zastępu, drużyny, hufca, chorągwi, ZHP. Dzięki dobremu zaplanowaniu i podjęciu działań indywidualnych i zbiorowych (zbiórka,
obóz harcerski, kolonia zuchowa, rajd, festiwal…) program będzie stymulował
rozwój każdej jednostki, a tym samym całej organizacji. Ważne jest wykorzystywanie w harcerskiej pracy instrumentów metodycznych (stopnie, gwiazdki,
sprawności, znaki służb…), formy pracy, propozycji i inspiracji zucha, harcerza, harcerza starszego, wędrownika i instruktora, ale także pomysłów różnych
zespołów i grup oraz pobudzanie do samodoskonalenia się i aktywnego udziału w życiu harcerskim. Program musi być pożyteczny i potrzebny każdemu,
kto w nim uczestniczy, trzeba go wciąż aktualizować i tworzyć w perspektywie
otaczającej nas rzeczywistości. Realizacja programu powinna być silnym, gorącym, intensywnym, pełnym napięcia, ale zawsze pozytywnym przeżyciem,
na które czeka się z przyspieszonym biciem serca i które zawsze wzbudza chęć
dalszego działania.
 
System małych grup
Zastęp to grupa przyjaciół, która pozwala na znalezienie swojego miejsca
i sprawdzenie się w samodzielnym działaniu. Praca w małych grupach przynosi
wymierne efekty wychowawcze, ponieważ łatwiej jest dotrzeć do każdego, dostrzec jego wartość, pomóc mu pokonać słabości, porozmawiać z nim, poznać
go. W harcerstwie takie grupy stanowią szóstki, zastępy, patrole, zespoły zadaniowe. Na ich czele stoją zwykle rówieśnicy mający trochę większe doświadczenie czy też wyrobienie harcerskie, cieszący się zaufaniem. We współzawodnictwie konkurowanie ze sobą zespołów wzmaga emocje, zwiększa motywację
do działania.
 
Rola drużynowego
Główny cel ZHP – wspieranie młodego człowieka w rozwoju i kształtowanie
charakteru − realizowany jest przede wszystkim w codziennej pracy każdej gromady i drużyny. Najważniejszym harcerskim wychowawcą jest drużynowy. Dla
realizacji celu organizacji buduje on w drużynie program wychowawczy, indywidualnie odpowiadający na potrzeby członków drużyny, ale oparty na takich
samych dla całej organizacji podstawach wychowawczych. Przez program rozumie się całokształt działań celowo podejmowanych przez instruktora i gromadę/drużynę oraz stawianie wyzwań dla wspierania rozwoju młodego człowieka,
kształtowania jego charakteru. Składają się na niego zadania stopni, gwiazdek
zuchowych i sprawności, zadania zespołowe, znaki służb, projekty, obóz, kolonia
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zuchowa itd. Program jest realizowany na szczeblu gromady i drużyny, a oparty
na tych samych dla całej organizacji wartościach. Dla wspierania działań wychowawczych drużynowego harcerskie komendy w swoim programie pracy zawierają działania wzmacniające realizację programu gromad i drużyn.
Osobisty przykład, stosowanie metody harcerskiej, wierność harcerskim
ideałom w codziennym życiu czyni drużynowego świadomym swej roli wychowawcą. Zadaniem poszczególnych szczebli organizacji i poszczególnych zespołów instruktorskich jest wspomaganie pracy drużynowego, umacnianie jego
roli i pozycji w środowisku harcerskim i lokalnym. Jakość pracy drużynowego
powinna być troską całej wspólnoty instruktorskiej.
Dla skutecznej realizacji misji organizacji niezbędne są łącznie:
 
świadomy instruktor-wychowawca, którego postawa odzwierciedla nasze
wartości,
 
umiejętnie stosowana harcerska metoda,
 
wartości opisane w Prawie Harcerskim.

Zapisy Prawa Harcerskiego
Zapisy Prawa Harcerskiego są tradycyjne, aktualne, ważne i słuszne. Ich przestrzeganie jest
obowiązkiem każdego członka stowarzyszenia. Wierność Prawu szczególnie ważna jest/
powinna być dla każdego instruktora ZHP, bowiem wychowuje on przez osobisty przykład.
Czyny muszą być zgodne ze słowami i deklaracjami. Nie ma miejsca w ZHP na relatywizm
moralny i nieprzywiązywanie wagi do danego słowa. Instruktor nie tylko jest zobowiązany
do życia w zgodzie z Prawem Harcerskim, ale także do nieprzyzwalania na zachowania
innych członków ZHP będące w sprzeczności z wartościami i ideami harcerskimi.

2.4. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Czym różni się struktura Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) od
Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP)? Struktura ZHR różni się od struktury ZHP głównie tym, że w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej jest podział
na Organizację Harcerek i osobno Organizację Harcerzy oraz Koła Przyjaciół
Harcerstwa (KPH). Struktura ZHR jest nieco bardziej rozbudowana. Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej powstał 12 lutego1989 roku, aby zjednać wysiłki
niezależnych środowisk harcerskich poprzez ustanowienie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej, wywodzi się ze Związku Harcerstwa Polskiego, stąd ich struktury są (przybliżone) podobne. Kontynuuje oraz rozwija
tradycje polskiego harcerstwa i skautingu, używa tradycyjnych symboli harcerskich, odznak i tradycyjnego hymnu.
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Ze statutu ZHR wynika, że związek jest niezależny ideowo i organizacyjnie od
jakichkolwiek partii politycznych. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej nie jest
organizacją koedukacyjną ani kadencyjną, to wspólnota przyjaciół: dorosłych,
młodzieży i dzieci, która wychowuje człowieka w oparciu o wartości chrześcijańskie. Wychowanie to odbywa się m.in. poprzez własny przykład i doświadczenie instruktorów, a także instruktorek harcerskich, służbę, pracę nad sobą,
jak i inne wartości metody harcerskiej. Należy wspomnieć, że istnieje również
duża odpowiedzialność za Polskę i gotowość podjęcia wyzwań współczesności,
harcerstwo wychowuje człowieka w bogactwo radości życia i wiarygodności.
ORGANIZACJA HARCEREK

Symbol organizacji harcerek






Struktura:
gromady zuchowe,
drużyny,
drużyny wędrowniczek,
na terenie obwodu lub okręgu tworzą hufce żeńskie.














Chorągiew harcerek tworzą hufce żeńskie działające na terenie okręgu:
Namiestnictwo Północno-Wschodnie,
Wielkopolska Chorągiew Harcerek,
Podkarpacka Chorągiew Harcerek,
Małopolska Chorągiew Harcerek,
Lubelska Chorągiew Harcerek,
Górnośląska Chorągiew Harcerek ,,Ad Fontes”,
Zachodniopomorska Chorągiew Harcerek,
Pomorska Chorągiew Harcerek MATECZNIK,
Mazowiecka Chorągiew Harcerek,
Łódzka Chorągiew Harcerek,
Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerek ,,Sól Ziemi”,
Dolnośląska Chorągiew Harcerek.
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Chorągwie harcerek tworzą organizację harcerek. Pracą gromady, drużyny
kieruje drużynowa (hufca – hufcowa); chorągwi harcerek − komendantka chorągwi harcerek (przy pomocy powołanej przez siebie komendy chorągwi).
ORGANIZACJA HARCERZY

Symbol organizacji harcerzy

Organizacją harcerzy kieruje naczelnik harcerzy za pomocą powołanej
przez siebie Głównej Kwatery Harcerzy.
Hufce męskie tworzą gromady zuchowe, drużyny harcerzy oraz drużyny
wędrowników na terenie okręgu lub obwodu. Hufce męskie tworzą Chorągiew
Harcerzy na terenie okręgów:
 Chorągiew Górnośląska,
 Chorągiew Lubelska,
 Chorągiew Małopolska,
 Chorągiew Ziemi Opolskiej,
 Chorągiew Podkarpacka,
 Chorągiew Wielkopolska,
 Chorągiew Północno-Zachodnia,
 Chorągiew Pomorska,
 Chorągiew Mazowiecka,
 Chorągiew Łódzka,
 Chorągiew Kujawsko-Pomorska,
 Chorągiew Dolnośląska.
Nad pracą gromady (drużyny) czuwa drużynowy. Pracą hufca kieruje
hufcowy, chorągwią harcerzy kieruje komendant chorągwi (przy pomocy
powołanej przez siebie komendy chorągwi). Natomiast chorągwie harcerzy
strukturalnie tworzą Organizację Harcerzy.
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Symbolem ZHR jest tradycyjna lilijka harcerska przepasana w węźle szarfą biało-czerwoną. Symbol ten został zaprojektowany w 1989 roku przez
hm. Małgorzatę Wojtkiewicz z Sopotu. Lilijka noszona jest na środku fałdy lewej kieszeni munduru harcerskiego.
Lilijka instruktorska ZHR nadawana jest harcerzom i harcerkom ZHR po
uzyskaniu przewodnika (przewodniczki). Należy zaznaczyć, że jest ona numerowana i wydawana z legitymacją.

MODLITWA HARCERSKA

,,O Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece swej nas miej.
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz, nam pomóc zawsze chciej.
Wszak Ciebie i Ojczyznę, miłując chcemy żyć.
Harcerskim prawom życia dnia, wiernymi zawsze być.
I daj nam zdrowie dusz i ciał, swym światłem zagłusz noc.
I daj nam hart tatrzańskich skał, i twórczą wzbudź w nas moc.
Wszak Ciebie i Ojczyznę, miłując chcemy żyć.
Harcerskim prawom życia dnia, wiernymi zawsze być.
O Panie Boże, Ojcze nasz! żeglarzy młodych huf,
Modlitwy swoje kornie śle, z tych naszych polskich wód.
Wszak Ciebie i Ojczyznę, miłując chcemy żyć.
Harcerskim prawom życia dnia, wiernymi zawsze być.
Na szczytach górskich czy wśród łąk, w dolinach bystrych rzek,
Szukamy śladów Twoich rąk, by życie z Tobą wieść.
Wszak Ciebie i Ojczyznę, miłując chcemy żyć.
Harcerskim prawom życia dnia, wiernymi zawsze być.
Przed nami jest otwarty świat, a na nim wiele dróg.
Choć wiele ścieżek kusi nas, lecz dla nas tylko Bóg!”

Autorem muzyki i słów jest Stanisław Bugajski.
96
Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa

l

Schemat 21. Szczegółowa struktura organizacyjna ZHR
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Źródło: Opracowano na podstawie materiałów z oficjalnej strony ZHR: zhr.pl [dostęp: 17.02.2017]
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Stowarzyszenia kultury fizycznej

Biorąc pod uwagę kryterium dotyczące ujęcia organizacyjnego − mamy do czynienia ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz wolontariatem. Jeśli chodzi o stopień przygotowania ratowników, mogą oni być: profesjonalistami lub osobami
przypadkowymi42. Działalność organizacji pozarządowych realizowana poprzez udział w akcjach ratowniczych obejmuje: monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego; udzielanie pomocy przedmedycznej, psychologicznej
i religijnej osobom poszkodowanym; wsparcie profesjonalnych służb ratowniczych; objęcie opieką społeczną osoby poszkodowane; organizowanie i dystrybucję pomocy humanitarnej43. Społeczne organizacje ratownicze działają na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, która reguluje ich funkcjonowanie jako organizacji pozarządowych, oraz
na podstawie innych odrębnych przepisów dotyczących określonej dziedziny
ich funkcjonowania, m.in. Ustawy z dnia 8 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej regulującej działalność stowarzyszeń kultury fizycznej, m.in.: GOPR,
WOPR, TOPR44.
Schemat 22. Stowarzyszenia kultury fizycznej

Źródło: Opracowanie własne
42
Na podstawie Załącznika nr 5 Typologia ratownictwa społecznego, [w:] A. Skrabacz, Ratownictwo w III RP: ogólna charakterystyka, Warszawa 2004, s. 121.
43
A. Skrabacz, Organizacje pozarządowe w bezpieczeństwie narodowym Polski: rozprawa habilitacyjna, Warszawa 2006, s. 222.
44
A. Skrabacz, Ratownictwo w III RP: ogólna charakterystyka, Warszawa 2004, s. 68.
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3.1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

3.1.1. Rys historyczny Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego45

Od początków istnienia świata dobro człowieka i jego życie były bardzo cenione. Pierwsze opisy dotyczące ratowania tonących możemy odnaleźć w Biblii,
dokładnie w Księdze Królewskiej46. Są to krótkie wzmianki, ale bardzo cenne dla odtworzenia historii pomagania ludziom tonącym. W trzeciej Księdze
Królewskiej47 znajdujemy opis ratowania dziecka przy użyciu metody „ustausta”. Sprawcą tego czynu był prorok Eliasz około 586 roku p.n.e., dzięki czemu
stosowana przez niego metoda zwana była wówczas metodą Eliasza. Tam też
znaleźć można opis ożywienia dziecka przez wymienionego już proroka, które
z pozoru wydawało się martwym. W starożytnym Rzymie pod pojęciem „kulturalnego człowieka” rozumiano tego, który oprócz czytania i pisania posiadł
umiejętność pływania. Organizowano pierwsze nauki pływania, które według
Rzymian miało wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny. W starożytnej Grecji
około II wieku p.n.e. został wynaleziony zabieg operacyjny polegający na przecięciu tchawicy, zwany tracheotomią48. Również w utworach greckich znalazły
się wzmianki dotyczące użycia nurków podczas akcji wojennych. Następnie
w XVI wieku został wprowadzony do medycyny zabieg udrażniający górne
drogi oddechowe. Operacja ta polegała na wprowadzeniu do tchawicy cienkiej, specjalnej rurki. Opisany zabieg po raz pierwszy w historii został przez
chirurga Guy de Chauliaca49. W  1767 roku w Amsterdamie został wykonany utworzone pierwsze ratownictwo wodne na świecie pod nazwą towarzystwo ratowania ludzi utopionych. Kolejnymi podobnymi organizacjami były
założone w Hamburgu w tym samym roku Zakłady Ratownicze, w Lille we
Francji organizacja założona w 1772 roku przez Raymonda Piteta50, następne
https://www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/pedagogika/23814cele_zadnia_oraz_
historia_powstania_wopr.html- [dostęp: 02.02.2016].
46
Stary Testament, Pierwsza Księga Królewska, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
47
Ibidem, Testament, Trzecia Księga Królewska.
48
Tracheotomia – otolaryngologiczny zabieg otwarcia przedniej ściany tchawicy i wprowadzenie rurki do światła dróg oddechowych i tą drogą prowadzenie wentylacji płuc. W wyniku
tracheotomii zapewnia się dopływ powietrza do płuc, z pominięciem nosa, gardła i krtani.
49
Guy de Chauliac (ur. ok. 1300 w Chaulhac, zm. 1368 w Awinionie) – francuski chirurg, bywa określany jako ,,ojciec chirurgii”. Był lekarzem papieża Klemensa VI i jego dwóch
następców. Większość życia spędził w Awinionie, gdzie przeżył pandemię dżumy. Napisał dzieło
Chirurgia magna (1363).
50
Raymond Pitet (1872−1959) – profesor gimnastyki. Założyciel krajowej federacji ratownictwa i pierwszej pomocy.
45
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powstawały w Austrii, we Włoszech, w Danii, Anglii. Monografia z 1773 roku
autorstwa Jonsona była pierwszym podręcznikiem, w którym zawarte zostały
zagadnienia ratownictwa wodnego.
We wszystkich podręcznikach opisana została metoda „usta-nos”, ustalono
także zalecenia do jej stosowania. Można było również znaleźć informacje, jak
stosować różnego rodzaju maski i miechy oddechowe. W książce ,,Gimnastyka
dla młodzieży”, której autorem jest Guts Muths, znajdujemy wiele wzmianek
o ratownictwie wodnym51. W roku 1878 w Marsylii odbył się zjazd przedstawicieli z różnych krajów organizacji ratowania ludzi tonących. Międzynarodowy
zajazd osób związanych z ratownictwem został zorganizowany dzięki Instytutowi Ratownictwa Śródziemnomorskiego.
Międzynarodowa Federacja Ratowników Wodnych jest organizacją, która
zrzesza ratowników wodnych z całego świata, powstała na międzynarodowym
zjeździe ratownictwa w Berlinie 10 czerwca 1908 roku, pod patronatem prof.
dr. Fryderyka Esmarcha52. Dwa lata później odbył się kongres w Saint Quen
zorganizowany dzięki Francuskiej Federacji Ratownictwa. Był to przełomowy
moment dla ratownictwa wodnego, zostało powołane międzynarodowe stowarzyszenie ratownictwa. Wymieniona federacja swoją nazwę zmieniała kilkakrotnie. W 1983 roku przyjęła nazwę Międzynarodowa Federacja Ratownictwa
Wodnego.
Stany Zjednoczone zajęły się problematyką ratownictwa wodnego w 1914
roku. Do programu Amerykańskiego Czerwonego Krzyża dołączono kwestię
ratowania ludzi tonących. Kolejny kongres odbył się w Anglii w 1994 roku.
Organizacja Ratownictwa i Sportów Użytkowych połączyła się z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ratownictwa Wodnego. W ten sposób powstała Federacja Europejska.
51
Janusz Orzech, Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii, Tarnów 2001. Johann
Christoph Friedrich Guts Muths (ur. 1759 w Quedlinburgu, 1839 w Waltershausen) –
pedagog niemiecki. Jako pierwszy wprowadził do programu szkolnego systematyczne
ćwiczenia fizyczne. Stworzył zasady gimnastyki artystycznej. W  1800 roku jego praca na
temat wychowania fizycznego została przetłumaczona na angielski i wydana w Londynie
pod tytułem „Gymnastics for youth: or A practical guide to healthful and amusing exercises
for the use of schools”.
52
Johannes Friedrich August von Esmarch (ur. 9 stycznia 1823 w Tönning, zm. 23 lutego
1908 w Kilonii) – niemiecki lekarz, chirurg. W 1854 został profesorem uniwersytetu w Kolonii.
Jeden z współtwórców nowoczesnej chirurgii wojennej w tym okresie. W leczeniu stosował antyseptykę i aseptykę. W 1873 roku zastosował jako pierwszy opaskę na tętnicę. Umożliwił tym
sposobem przeprowadzanie mniej krwawych amputacji kończyn, a także powstrzymywanie
krwawienia przy zabiegach.
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Obecnie do Federacji Europejskiej należy 55 krajów – 39 członków jest tzw. rzeczywistych, 5 współdziałających, a 11 krajów działa jako korespondenci. Utrzymuje z nią kontakt 38 federacji, które nie są zrzeszone z ILS Federation of Europe53. Działalność ILS łączy się z regionalnymi federacjami kontynentalnymi, dzięki czemu praca organizacji jest
ujednolicona. Można tu wyróżnić federację afrykańską, amerykańską, azjatycką z Oceanią
i europejską. Na czele ostatniej stoi Klaus Bartnitzke, a na czele Europejskiej Federacji ILS
− Kevin Ernest Weldon. Siedziba ILS znajduje się w Leuven w Belgii, a siedzibą Europejskiej Federacji jest niemieckie miasto Anendorf.
53

W polskim piśmiennictwie pierwsze wzmianki dotyczące ratowania ludzi
na wodach pochodzą z 1604 roku, kiedy to Hieronim Gostomski ufundował szpital oraz klasztor w Sandomierzu. Głównym celem zakonników było
niesienie pomocy ludziom na Wiśle. Kolejne wzmianki dotyczące historii
ratownictwa w Polsce to wydanie książki ,,O ratowaniu tonących”, która powstała dzięki Adamowi Kazimierzowi Czartoryskiemu w 1775 roku. Następnie w tym samym roku we Wrocławiu został ogłoszony edykt uwzględniający niesienie pomocy osobom, które są ofiarami wód lub ich życiu zagraża
niebezpieczeństwo. W książce nadwornego lekarza, Franciszka Kurcyusza54,
została opisana metoda Eliasza „usta-usta”.
Pod koniec XVIII wieku zostało powołane do życia Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Mimo że potrzeba ratowania osób tonących była bardzo
duża, to sposoby ratowania były mało znane. Z tego względu Jędrzej Śniadecki
w ,,Dzienniku Wileńskim” zamieścił opisy, w jaki sposób można ratować tonących, mając na uwadze w szczególności kraje z dostępem do wód. Uzupełnieniem tego opisu było wydanie książki w 1820 roku we Lwowie, który znajdował
się pod zaborem austriackim, o tytule ,,Nauka i sztuka pływania” autorstwa
Karola Heinitza. Zawarte w niej zostały cenne wiadomości, jak opis sposobów
holowania ofiar oraz informacje dotyczące wyposażenia skrzynki ratunkowej.
Dzięki przepisom z 1839 roku w Królestwie Polskim obowiązek ratowania,
53
 International Life Saving Federation (ILS) jest największym na świecie stowarzyszeniem nonprofit ratownictwa wodnego.

Franciszek Kurcyusz (Curtius) (XVIII w.), lekarz nadworny króla Stanisława Augusta
i marszałkowej litewskiej Barbary Sanguszkowej. Doktorat z medycyny i filozofii uzyskał w Padwie. W 1772 roku pisał rozprawę na konkurs ogłoszony przez Akademię Królewską Nauk w Mantui, nagrodę przyznano jednak J. Ballexserdowi. Był członkiem Towarzystwa Fizjokrytyków
Sjeneńskich, Akademii Padewskiej i Bolońskiej i Towarzystwa Patriotycznego Mediolańskiego.
Na podstawie adnotacji na publikacjach Kurcyusza można wnioskować, że znalazł się on w Warszawie przed lub w 1781 roku, z księżną Sanguszkową był w kontakcie od ok. 1783 roku, jej
lekarzem był ok. 1785 roku, lekarzem króla od ok. 1785 do 1788 roku lub dłużej.
54
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przywracanie sił osobom tonącym został zaznaczony w prawie polskim. Kolejnym postępem było wydanie z inicjatywy Rady Lekarskiej Królestwa wiadomości na temat ratowania osób, których życie jest zagrożone.
W utworze dr. Gawlika z 1869 roku szczegółowo zostały opisane metody,
które ratują życie ludzkie, m.in.: sztuczne oddychanie i metody Sylwestra oraz
Marschalla-Halla. Coraz częściej autorzy w swoich dziełach związanych z ratownictwem podkreślali wagę i przydatność ratownictwa wodnego. Powstawały poradniki lekarskie, które zawierały choć jeden rozdział poświęcony ratowaniu ludzi. Wielkim osiągnięciem polskiego piśmiennictwa w tym zakresie było
tłumaczenie Kazimierza Grafowskiego książki prof. Esmarcha. Kilka lat po tym
tłumaczeniu, w 1898 roku z inicjatywy Józefa Radwana na ziemi kaliskiej powstało pierwsze towarzystwo do spraw ratowania osób tonących. Był to przełomowy moment dla państwa polskiego. Od tego czasu towarzystwo zajmowało
się ratownictwem wodnym na ziemiach polskich. Przyczyniło się do powstania
wielu publikacji, m.in. Leona Wernica ,,Jak ratować tonących”. Książka ta zawiera istotne wskazówki dotyczące ratowania, jak i ważne wiadomości dotyczące bezpiecznego korzystania z kąpieli.
W Warszawie powstała tzw. petersburska organizacja mająca na celu niesienie pomocy osobom zagrożonym z rejonu Warszawy. Natomiast w 1910
roku została wydana książka ,,Pływanie”. Odzyskanie przez Polski niepodległości wpłynęło w sposób naturalny na rozwój wszelkich dziedzin kultury,
w tym kultury fizycznej oraz sportu. Powstawały organizacje publiczne, kluby sportowe, a także rozwijała się prasa, która poruszała kwestie konkursów
i pokazów wodnych. Zaczęło wychodzić czasopismo ,,Sport wodny”. Została
powołana komisja zajmująca się ratownictwem wodnym. Dzień 29 czerwca
został ogłoszony Dniem Ratownika Wodnego. Co roku w tym dniu odbywały
się pokazy na wodzie oraz szkolenia. Pokazy umiejętności ratowników miały
miejsce m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu, natomiast w Krakowie zorganizowano bezpłatny kurs szkoleniowy. Polski Związek Pływacki, który powołał
komisję do spraw ratownictwa, w 1936 roku zorganizował wraz z komitetem
wychowania fizycznego pokazy o nazwie ,,Jak pływać, skakać i ratować tonących”. Po II wojnie światowej nadal istniał PZP, do którego należy ratownictwo
wodne. Do wprowadzenia ratownictwa wodnego do programów nauczania
w szkołach wyższych wychowania fizycznego przyczynił się Dymitr Bogajewski, działacz PZP, a co warte podkreślenia, kierownik zakładu pływania
na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzięki Warszawskiemu
Okręgowemu Związkowi Pływackiemu zostały zorganizowane szkolenia dla
ratowników, których program był zaczerpnięty z obowiązującego programu
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AWF. W 1958 roku w Katowicach odbył się siedmiodniowy kurs ratowniczy
dla instruktorów. Te wszystkie wydarzenia doprowadziły do wprowadzenia
w 1959 roku jednakowych legitymacji ratowniczych i instruktorskich. Legitymacje dostali ratownicy II oraz I klasy. W celu ujednolicenia teoretycznych
zasad o ratowaniu ludzi na wodach wprowadzono takie same programy nauczania. Ze względu na liczne utonięcia nieletnich w tym czasie, powstała
idea, która przemawiała za powołaniem służby ratowniczej. W  tym okresie aktywnie działał Tadeusz Olszański, który uważany jest za prekursorra
WOPR. Do polskiego ratownictwa wodnego wiele wniósł także Mieczysław
Witkowski, dzięki swojemu dziełu ,,Ratowanie tonących”.
Fotografia 20. WOPR Gliwice

Źródło: Archiwa: historia WOPR, http://woprgliwice.pl/tag/historia-wopr/ [dostęp: 09.04.2016]

Lata 60. przyniosły wiele dyskusji na temat Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Głównym poruszanym problemem w mediach było powołanie samodzielnej organizacji WOPR. Te wywody doprowadziły 11 kwietnia 1962 roku do powołania WOPR przez Główny Komitet Kultury Fizycznej
i Turystyki. Od tego momentu WOPR działało jako organizacja z tymczasowym
regulaminem. W Poznaniu w 1965 roku odbył się sejmik WOPR, który wybrał
12-osobową władzę centralną. Minister spraw wewnętrznych nadał WOPR osobowość prawną. W Warszawie 20 czerwca 1969 roku, na pierwszym krajowym
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zjeździe WOPR, został przedstawiony projekt programu ratownictwa wodnego na
lata 1969−1973. Zostały wytyczone podstawowe kierunki działalności, określono
rolę oraz zadania WOPR. W kilka dni po zjeździe WOPR przejęło wszelkie sprawy ratownictwa od PZP. Rozpoczęły się szkolenia ratowników oraz instruktorów.
Wprowadzono stopnie:
 młodszego ratownika,
 ratownika wodnego,
 starszego ratownika,
 instruktora ratownictwa,
 instruktora wykładowcy.
Kongres FIS w Bułgarii przyjął WOPR do członków swojej federacji. W 1970
roku ustalono program dotyczący bezpieczeństwa, jak i porządku na obszarach
wodnych. Początek lat 70. to okres wielu szkoleń, konferencji dotyczących działalności WOPR. W 1972 roku w Chrzanowie przeprowadzono pierwsze ogólnopolskie zawody ratowników WOPR.
Raciborzanka Ewa Lewandowska, z okazji 30. rocznicy zdobycia złotego
medalu Mistrzostw Świata w Ratownictwie Wodnym w rywalizacji drużynowej, została odznaczona Srebrnym Medalem ,,Za Zasługi dla WOPR”, które
prezes Jerzy Telak przyznał najlepszym sportowcom w historii tej organizacji.
Fotografia 21. Mistrzostwa Świata w Ratownictwie Wodnym

Źródło: http://www.naszraciborz.pl/site/art/2-sport/0-/32439-raciborzanka-uhonorowana-za-mistrzostwoswiata-po-30-latach-od-sukcesu.html [dostęp: 09.04.2016]
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Po II wojnie światowej działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego można podzielić na cztery okresy. Pierwszym jest tzw. okres
przygotowawczy, który charakteryzował się próbą organizowania szkoleń
dla ratowników, jednak nie zawsze były one zakończone powodzeniem.
W latach 1958−1969 nastąpił okres, kiedy to PZP szkoli ratowników. Zaczyna formować się Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przygotowuje się do przejęcia sprawy ratownictwa wodnego w Polsce. Od roku 1969
dynamicznie rozwija się organizacja WOPR. Zaczyna współpracować z Polskim Związkiem Żeglarskim, Ligą Obrony Kraju i innymi organizacjami.
Rok 1979 został nazwany Międzynarodowym Rokiem Dziecka, w tym czasie
podjęte zostały czynności profilaktyczne mające na uwadze bezpieczeństwo
osób odpoczywających nad wodą. Zostały wygłoszone referaty i zorganizowane pogadanki z dziećmi przebywającymi na koloniach o bezpiecznym korzystaniu z kąpielisk. Organizowano naukę pływania dla młodzieży i osób
dorosłych. Zaczęły się regularne zabezpieczenia czynnych kąpielisk podczas
sezonu rekreacyjnego, także różnych imprez przy wodach i na wodzie, zawodów pływackich i innych. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i policja prowadziły kontrole na wodach, a także działania mające na uwadze
czystość wód i ekologię. Były wydawane ulotki dotyczące bezpieczeństwa na
obszarach wodnych.

3.1.2. Struktura, cele i zadania Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego
Obowiązki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dotyczą niesienia pomocy oraz ratowanie osób przebywających nad wodą. Poza tym zasadniczym celem WOPR jest organizowanie szkoleń służby ratowniczej.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest uprawnione do tworzenia
programów kursów oraz szkoleń, a także w jego zakresie leży nadawanie
stopni ratowniczych.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zajmuje się również działalnością profilaktyczną oraz stwierdzaniem niebezpieczeństw na wodach i wydawaniem ekspertyz. Przedstawiciele WOPR mogą występować do właścicieli
obiektów położonych na terenie wodnym, które zagrażają bezpieczeństwu
osób z nich korzystających. Mogą także zwracać się do administracji samorządowej o wydanie nakazu zamknięcia obiektów i urządzeń albo usunięcie
zagrożeń. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym
stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia
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11 kwietnia 1962 roku. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe uzyskało
osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra
Spraw Wewnętrznych. Jednostki WOPR są jednostkami współpracującymi
z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego55.
Schemat 23. Struktura organizacyjna WOPR

Źródło: Opracowano na podstawie strony http://www.wopr.kazimierz-dolny.pl [dostęp: 14.03.2017]
55
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Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
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Fotografia 22. WOPR na Jeziorze Bystrzyckim

Źródło: http://woprgliwice.pl/tag/historia-wopr/ [dostęp: 09.04.2016]

Fotografia 23. Szkolenie ratowników WOPR

Źródło: http://woprgliwice.pl/tag/historia-wopr/ [dostęp: 09.04.2016]
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Do 2012 roku WOPR posiadało uprzywilejowaną pozycję w ratownictwie,
należąc – wraz z GOPR i TOPR – do trzech wyróżnionych specjalistycznych
organizacji ratowniczych56. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (obowiązująca od 1 stycznia
2012 roku) zrównała w prawie wszystkie podmioty wykonujące zadania w zakresie ratownictwa wodnego57. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie zgody
MSW/MSWiA. Doprowadziło to do znacznego wzrostu liczby organizacji, których zostało zarejestrowanych ponad 100 (108 – stan na 2015 rok)58. Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest członkiem International Life Saving
– międzynarodowej organizacji zrzeszającej ratowników. Działalność WOPR
jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Fotografia 24. Ratownicy WOPR na basenie otwartym

Źródło: Archiwum własne autora
56
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji
ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju
i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem
w akcji ratowniczej.
57
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz.U. z 2011 r., nr 208, poz. 1240).
58
 Podmioty uprawnione do wykonywania zadań ratownictwa górskiego i wodnego [19.11.2015].
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Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, uprawnionym do organizowania pomocy
oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy o sporcie, Prawa o Stowarzyszeniach oraz Statutu WOPR59.
Niewątpliwie strategicznym celem WOPR jest organizowanie pomocy oraz
ratowanie życia lub zdrowia osób na wodach śródlądowych i w kąpieliskach
morskich. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pełni szereg istotnych
funkcji, należą do nich pomoc bezpośrednia, profilaktyczna, innowacyjna,
aktywizowanie, wychowywanie, reprezentacja interesów. Pomoc bezpośrednia polega na podejmowaniu działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa
na wodach (ratownicy WOPR mogą brać udział w operacjach ratowniczych
podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych,
w tym powodzi i pożarów na wodach).
Profilaktyka opiera się na promowaniu zasad bezpieczeństwa na wodach i powszechnej nauce pływania (akcja pod hasłem: „Każdy ratownik WOPR − nauczycielem pływania”). Innowacyjność polega na urzeczywistnianiu nowych pomysłów
i rozwiązań oraz opiniowaniu sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym.
Ważną funkcją WOPR jest wychowanie młodzieży i dorosłych w duchu
krzewienia kultury fizycznej, kształtowanie postaw ukierunkowanych na niesienie pomocy potrzebującym i poszanowanie dla środowiska naturalnego60.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe współpracuje m.in. z Policją, Polskim Ratownictwem Okrętowym, Polskim Czerwonym Krzyżem, Górskim
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
Stopnie ratownicze WOPR zostały sklasyfikowane w Uchwale nr 5/6/09 Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR61.
Po wejściu w życie w 2012 roku ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jest tylko jedno obowiązujące uprawnienie – ratownik wodny, które zastąpiło wszystkie dotychczasowe upraw59
T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych: programy prewencyjne
w systemie bezpieczeństwa, Warszawa 2011, s. 187.
60
J. Telak, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w systemie reagowania kryzysowego,
Warszawa 2007.
61
Uchwała nr 5/6/09 Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR.
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nienia z zakresu ratownictwa wodnego62, jednakże Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe zachowało nadal swoje dotychczasowe stopnie,
które od tej pory należy traktować jako wewnętrzną hierarchię organizacji (potwierdzenie zachowania stopni można znaleźć m.in. w uchwale ZG
WOPR z dnia 28 marca 2015 roku)63. Stopnie ratownicze (ochotnicze, zawodowe, instruktorskie):
Ochotnicze:
Młodszy ratownik WOPR − uprawniony od 12. roku życia do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych, pod nadzorem ratownika zawodowego. Nie uprawnia do pracy w charakterze zarobkowym.
Ratownik WOPR – uprawniony od 16. roku życia do pracy na kąpieliskach,
pływalniach otwartych i krytych, podczas imprez na wodach, koloniach i obozach młodzieżowych, pod nadzorem ratownika starszego stopniem. Uprawniony do prowadzenia szkoleń podstawowych dla członków WOPR.
Zawodowe:
Ratownik wodny pływalni (RWP) – uprawniony do samodzielnej pracy i kierowania zespołem ratowników na pływalniach otwartych i krytych.
Ratownik wodny śródlądowy (RWŚ) – uprawniony do samodzielnej pracy
i kierowania zespołem ratowników na kąpieliskach śródlądowych.
Ratownik wodny morski (RWM) – uprawniony do samodzielnej pracy
i kierowania zespołem ratowników na kąpieliskach morskich.
Starszy ratownik wodny (SRW) – najwyższy stopień ratowniczy. Obligatoryjnie posiada wszystkie stopnie zawodowe (RWP, RWŚ, RWM).
Instruktorskie:
Młodszy instruktor WOPR – uprawniony do pracy w ratownictwie oraz do
asystowania przy prowadzeniu kursów szkoleniowych do stopnia ratownika
WOPR włącznie.
Instruktor WOPR – wymagany stopień ratowniczy starszego ratownika
WOPR. Uprawniony do pracy w ratownictwie oraz do prowadzenia kursów
szkoleniowych do stopnia starszego ratownika WOPR włącznie.
62
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz.U z 2011 r., nr 208, poz. 1240).
63
Uchwała nr 21/x/2015 Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 28 marca 2015 roku w sprawie uchwał i decyzji w wodnym ochotniczym
pogotowiu ratunkowym.
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Instruktor-wykładowca WOPR – uprawniony do pracy w ratownictwie oraz
do prowadzenia kursów szkoleniowych wszystkich stopni.
Stopnie zawodowe w ratownictwie wodnym określone przez Ministra Spraw
Wewnętrznych64 obowiązują od 2012 roku.
Fotografia 25. Instruktor WOPR

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe [dostęp: 10.02.2016].

Ratownik wodny − to osoba posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia
8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zatrudniona
lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa
wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.
Fotografia 26. Ratownicy WOPR

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodne_Ochotnicze_Pogotowie_Ratunkowe [10.02.2016]

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych, a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r.
64
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Instruktor ratownictwa wodnego − ratownik wodny, który ma także uprawnienia do szkoleń i egzaminowania.
Ślubowanie ratownika WOPR:
1. Rota ślubowania ratownika WOPR ustalona uchwałą Zarządu Głównego
4 grudnia 2005 roku:
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez
względu na warunki: rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR, ratować osoby,
którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach, dbać o sprawność i doskonalić umiejętności ratownika WOPR, wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach”.

2. Rota ślubowania ratownika WOPR sprzed 2005:
„Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje
godło »niebieski krzyż i złotą kotwicę« – przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu
odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne. Dopóki zdrów będę,
bez względu na pogodę, porę dnia i nocy przez okres całego roku pośpieszę z pomocą
ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Wszystkie swe
siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie
zapominając, że od mojej postawy zależne może być życie ludzkie”.

Kalendarium WOPR
 
11.04.1962 zarządzenie z tego dnia stanowiło podstawę powołania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 27.05.1962 powstaje Komisja Organizacyjna WOPR w Gdańsku.
 06.11.1965 I Sejmik WOPR w Poznaniu.
 09.10.1967 rejestracja Statutu WOPR.
 10.1967 Gdańska Komisja WOPR z połączenia Komisji Ratownictwa przy
 PZP oraz Komisji Organizacyjnej WOPR przy WKKFiT w Gdańsku.
 20.04.1969 I Zjazd Krajowy.
 11.1969 I Zjazd Wojewódzki – Jan Zbytniewski.
 22.05.1971 rejestracja Statutu Gdańskiego.
 18.03.1973 II Zjazd Wojewódzki – Wojciech Bobiński.
 19.01.1974 I Kursokonferencja Ratowników w Gdańsku.
 23.04.1974 Komisja ds. Koordynacji Drużyn WOPR.
 29.12.1974 Prezydium ZW – prezes Zbigniew Witkiewicz.
 01.01.1975 WOPR przejmuje karty pływackie.
 18.12.1977 III Zjazd Wojewódzki w Gdańsku – Stanisław Knoff.
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04.1977 wprowadzono patenty kierowników drużyn.
18.02.1979 powstanie WOPR w Słupsku.
30.12.1991 VI Zjazd Wojewódzki w Gdańsku.
19.04.1998 100-lecie ratownictwa wodnego w Polsce.
07.02.1999 VIII Zjazd Pomorskiego WOPR w Gdańsku.
06.10.2000 I Kursokonferencja Instruktorów WOPR w Rowach.
05.04.2002 obchody 40-lecia WOPR w Gdańsku.
25.03.2012 obchody 50-lecia WOPR w Turku.
24.05.2012 obchody 50-lecia WOPR w Chorzowie.

3.2. Górskie i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
3.2.1. Rys historyczny
Wieki temu ówcześnie żyjący ludzie uważali góry za twierdzę bogów, miejsca niedostępne dla przeciętnych śmiertelników. Z górami wiązano tysiące
niesamowitych legend i baśni65. Góry od prehistorycznych czasów były przeszkodą, utrudnieniem w podróży. Hannibal (ur. 247 p.n.e., zm. 183 p.n.e.),
słynny wódz kartagiński i polityk, atakował Rzymian obejściem poprzez
Alpy, które okupił wielkimi stratami w ludziach, w tym utratą prawie wszystkich zabranych z Hiszpanii słoni bojowych66.
W 962 roku n.e. pewien bogaty człowiek z Mentony, którego najbliżsi wraz
z całą karawaną kupiecką zginęli w lawinie, postanowił zmienić swoje życie
i nieść ratunek ludziom w górach. W  tym celu ufundował budowę w Alpach
dwóch klasztorów − gościńców, osadzając w nich zakon augustianów, sam też został zakonnikiem, przyjmując imię Bernarda. Dzisiaj każdy chodzący po górach
wie, że św. Bernard67 jest patronem alpinistów i podróżnych oraz ratowników.
Klasztory wzniesione wówczas na dwóch sąsiednich przełęczach alpejskich
na wysokości 2473 m n.p.m. i 2158 m n.p.m. (zwane dziś: Grand i Petit SaintBernard, czyli: Wielki i Mały Święty Bernard) stały na szlakach karawan: jeden
na szlaku z Francji do Włoch, a drugi ze Szwajcarii do Włoch. Rzym już wtedy
dla wielu był celem podróży. Reguła klasztorna zakonu określała obowiązki zakonników: ,,przeprowadzić bezpiecznie ludzi przez góry, udzielić schronienia
i pomocy potrzebującym, szukać zagubionych, ratować wszystkich podróżnych, bez względu na cel ich wędrówki”.
65
 GOPR Grupa Jurajska, oficjalna strona Grupy Jurajskiej GOPR, http://www.goprjura.pl/
historia/historia-ratownictwa-gorskiego-w-polsce.
66
Słownik historii Polski i świata, Katowice 2001, s. 514.
67
Henryk Fros, H. Wegner. Bernard z Aosty, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1985,
kolumny 299−300.
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Fotografia 27. Widok na klasztor Augustianów w Alpach

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Aiguille_du_Midi [dostęp: 02.02.2017]

Było to pierwsze w dziejach ludzkości górskie pogotowie ratunkowe w sensie grupy ludzi specjalnie w tym celu powołanych, zorganizowanych i wyszkolonych. Sens istnienia klasztorów – jakby pierwszych stacji dzisiejszego pogotowia górskiego – który potwierdziło życie, spowodował lawinowy ich rozwój.
Powstały następne tego typu klasztory: Saint Gotthard, Splügen, Mont Genevre
w Alpach oraz Saint Christine w Pirenejach. W XVIII wieku Przełęcz św. Bernarda przekraczało rocznie około 15 tys. ludzi. W ciągu roku tamże notowano
około 5 osób zaginionych, na skutek lawin czy zabłądzenia. Gdyby nie ofiarna,
pełna poświęcenia służba mnichów, tych ofiar mogłoby być tysiące. Ze swymi
słynnymi psami bernardynami, szkolonymi w znajdowaniu ludzi – gdy tylko
warunki pogodowe pogarszały się, wychodzili oni na przełęcz, naprzeciw wędrowcom. W starych księgach klasztornych są częste zapiski o poszukiwaniu
zaginionych. Wielu w śnieżnych zadymkach odnaleźli, wyczerpanych, przemarzniętych uratowali, przeprowadzając w bezpieczne miejsce, dając schronienie w gościńcach. Ratowanie życia ludzkiego było ich dobrowolnie przyjętym
obowiązkiem, więc pomoc niesiono bez wyjątku każdemu − i bogatemu księciu
i ściganemu przez prawo zbójnikowi. Przy wypełnianiu tej misji wielu samych
zakonników straciło życie.
Ta pierwsza na świecie organizacja ratownictwa górskiego była ugruntowana na zasadach dobrowolności i pełnego poświęcenia jej członków − tradycja
ta ożywia do dziś górskie organizacje ratownicze.
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W okresie średniowiecza książę Sabaudii utworzył w Alpach Francuskich
pierwszą świecką organizację ratowniczą. Stanowiły ją grupy ludzi zwolnionych ze służby wojskowej w tym celu, by zimą nieśli pomoc podróżnym, jako
przewodnicy górscy i (w dzisiejszym pojęciu) ratownicy.
W chwilach pokoju, w owych czasach przez góry przechodzili jedynie ci,
którzy musieli, a więc pielgrzymi, posłowie, posłańcy i karawany kupieckie
(bowiem przez alpejskie przełęcze i Karpaty biegł szlak solny i bursztynowy).
Czasem z kryjówek w ostępach górskich korzystali uciekinierzy chroniący się
przed prześladowaniami religijnymi (przykładem protestancka wieś Wisła),
a także banici i przestępcy (np. wieś Wołosate w Bieszczadach). Z czasem dopiero w niektórych dolinach u podnóży gór osiedlały się wędrujące dotąd ludy
pasterskie (Wołosi), ale to miało miejsce dopiero około XVII wieku. Góry swą
surowością terenu i klimatu nie zachęcały do bytowania, z drugiej strony swą
tajemniczością niektórych przyciągały − w góry weszli naukowcy, odkrywcy,
geolodzy, przyrodnicy, a w ślad za nimi turyści.
Niewątpliwie wypadki w górach zdarzały się od momentu, kiedy człowiek
postanowił zacząć je eksplorować. Pierwszym zanotowanym przypadkiem
śmierci w Tatrach było zaginięcie Adama Kalsteina w połowie XVII wieku68.
Kto ulegał pierwszym wypadkom? W pierwszej kolejności byli to miejscowi
pasterze i juhasi, także dzieci, następnie pojawiają się górnicy, kłusownicy i poszukiwacze skarbów69. Wielki przełom następuje w połowie XIX wieku. Dzięki
takim osobistościom, jak Adam Asnyk, Stanisław Staszic i Wincenty Pol, uwaga
ludzka coraz bardziej zaczyna skupiać się na górach i ich pięknie. Prawdziwy
zwrot następuje jednak podczas działalności Tytusa Chałubińskiego, który do
dzisiaj uznawany jest za ojca zorganizowanej turystyki w Tatrach70. To Chałubiński odkrył Zakopane dla Polski71.
Dnia 29 października 1909 roku Namiestnictwo Galicyjskie CK Austrii
we Lwowie (formalnie Polski nie było wówczas na mapie Europy) zarejestrowało czwartą na świecie, a pierwszą pozaalpejską organizację ratowniczą − Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Przyczyniła się do tej decyzji
niewątpliwie śmierć Mieczysława Karłowicza72 − kompozytora, znanego i docenianego na dworze arcyksięcia w Wiedniu. Tragiczna śmierć w lawinie w kotle
68
 A. Bazylczuk, Na każde wezwanie naczelnika, „Magazyn Turystyki Górskiej n.p.m.”, nr 11
(2009), s. 10.
69
M. Jagiełło, Wołanie w górach, Warszawa 2006, s. 21.
70
H. Stępień, M. Zaruski, Opowieść biograficzna, Warszawa 1997, s. 53.
71
S. Zieliński, W stronę Pysznej, Poznań 2008, s. 8.
72
 Ibidem, s. 208.
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Czarna Pasza na zboczach Małego Kościelca zalegalizowała wcześniejsze działania ratownicze w Tatrach drużyny zwanej Strażą Ratunkową. Opublikowany
już w 1907 roku przez Karłowicza i Zaruskiego projekt założenia pogotowia teraz znalazł sprzymierzeńców. Jednym z twórców TOPR, a następnie pierwszym
naczelnikiem tej organizacji był Mariusz Zaruski73 – generał, żeglarz, taternik,
narciarz. Jego zastępcą był „Król przewodników tatrzańskich” Klimek Bachleda, który niebawem, w sierpniu 1910 roku, zginął w ścianie Małego Jaworowego w akcji ratunkowej po Szulakiewicza.
W  1927 roku TOPR stał się Sekcją Ratowniczą PTT (Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego), a w roku 1934 Sekcją Ratowniczą Zakopiańskiego
Oddziału PTT. W 1926 roku naczelnikiem został Józef Oppenheim, a w czasie II wojny światowej Pogotowiem kierował Zbigniew Korosadowicz, który w dwunastym dniu wyzwolenia Podtatrza przeszedł z grupą ratowników
przez granicę na teren zajęty jeszcze walkami i pod linią ognia poprowadził
słynną akcję ratunkową pod Salatynem, idąc w kilku ratowników po ciężko
rannych partyzantów.
Po zakończeniu II wojny światowej ruch turystyczny we wszystkich górach
Polski za sprawą PTTK nieco się ożywił. Jesienią 1952 roku powrócono do koncepcji z 1936 roku i przeprowadzono kursy ratownictwa w Beskidach i Sudetach. Tworzyły się zalążki ratownictwa pozatatrzańskiego. Przyjęto jednolity
regulamin i określono strukturę organizacyjną Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz powołano grupy terenowe. Stąd w roku 2002 – GOPR
jako całość oraz Grupy: Krynicka, Beskidzka i Karkonoska obchodziły swoje
50-lecie istnienia.
W 1978 roku GOPR został samodzielną organizacją podległą Głównemu
Komitetowi Turystyki. Potem Urzędowi Kultury Fizycznej i Sportu przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. W roku 1998 do sześciu grup regionalnych,
działających od Karkonoszy po Bieszczady, dołączyła jako siódma Grupa
Jurajska. Obecnie od 1 marca 2002 roku GOPR funkcjonuje jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod nadzorem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Pierwsi ratownicy wywodzili się z górali w większości będących przewodnikami tatrzańskimi. Podczas akcji nosili na lewym ramieniu w postaci opaski filcowy emblemat z niebieskim krzyżem. Obecna blacha ratownicza nosi również
symbol błękitnego krzyża i kosówki, a wprowadzona jest od 1952 roku, czyli
H. Stępień, Mariusz Zaruski. Opowieść biograficzna, Warszawa, 1997, ISBN 83-9076290-0 – biografia.
73
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od chwili powstania GOPR jako organizacji, której korzenie (z 1909 roku) wywodzą się z TOPR-u. Tekst Ratowniczego Przyrzeczenia w swej merytorycznej
treści nie zmienił się do dzisiaj. Kryteria stawiane kandydatom na ratownika
były i są po dziś dzień bardzo wysokie.
Obok poświęcenia i odwagi, wynikającej nie tylko z pięknej idei i tradycji
– następców Zaruskiego, Bachledy, Krzeptowskiego, Paryskiego, Pawłowskiego czy Strzebońskiego – jest rzetelność i odpowiedzialność, jaką przyjmują na
siebie młodzi ludzie składający Przyrzeczenie i tym samym stający się po blachowaniu (bardzo uroczyste złożenie przysięgi przewodnickiej) ratownikami
górskimi, którzy wezwani do akcji ratunkowej niezależnie od pory i warunków
wyruszą zawsze na pomoc ludziom jej potrzebującym. Z dumą noszą na piersi Błękitny Krzyż – symbol ratownictwa górskiego w Polsce, czwartym kraju,
w którym powstała na przełomie wieków organizacja ratownicza.

3.2.2. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem kultury
fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, ze szczególnym uwzględnieniem regionów górskich. Działa na podstawie Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia
18 stycznia 1996 roku oraz Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 6 maja
1997 roku w sprawie określania warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
i szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz wysokości świadczeń przysługujących ratownikom
górskim i wodnym.
Zadania statutowe realizuje poprzez 7 grup regionalnych − Grupę Beskidzką, Grupę Bieszczadzką, Grupę Jurajską, Grupę Karkonoską, Grupę Krynicką, Grupę Podhalańską i Grupę Wałbrzysko-Kłodzką. Najważniejszym celem
statutowym GOPR jest niesienie pomocy ofiarom wypadków w górach oraz
poszukiwanie osób zaginionych w górach. Te i inne cele realizuje m.in. poprzez
organizowanie i prowadzenie służby ratowniczej oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej. Najkrócej można stwierdzić, że TOPR prowadzi swoją
działalność na terenie Tatr, a GOPR w pozostałych górach. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zatrudnia 104 ratowników etatowych, a wspomaga
ich 1307 ratowników ochotników i 219 kandydatów na ratowników74. Górskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ściśle współpracuje ze swoim odpowiednikiem w Tatrach − TOPR.
74

 Dane z dnia 05.05.2013 r. na podstawie http://www.gopr-podhale.pl [dostęp: 12.03.2017].
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Fotografia 28. Logo TOPR

Źródło: Zdjęcia (post) użytkownika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

3.2.3. Cele statutowe, struktura organizacyjna i zadania
Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe swoim zasięgiem obejmuje Tatry, najwyższe góry w Polsce. Założycielowi Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Mariuszowi Zaruskiemu, marzyła się organizacja oparta
na zasadach wojskowych, niemal „zakonu rycerzy gór”, gdzie od członków wymagałoby się odwagi, ofiarności i żelaznej dyscypliny.
Mariusz Zaruski urodził się 31 stycznia 1867 roku w Dumanowie na Podolu. Naukę rozpoczął w prywatnej szkole powszechnej w Mohylewie Podolskim. Dzięki wychowaniu
wyniesionemu z domu oparł się rusyfikacji. Założyciel Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) i polskiego Yacht Clubu, dowódca I Pułku Ułanów, adiutant
drugiego prezydenta II Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego, uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej, propagator idei harcerstwa, utalentowany malarz, prozaik, poeta75.

We wspomnieniach pisał: „Marzyłem o organizacji mającej charakter humanitarnego zakonu z surową dyscypliną wojskową. [...] Stałem na tym punkcie widzenia [...], że jakąkolwiek miałaby być organizacją Straży Ratunkowej,
musi ona być sprawna, musi działać najskuteczniej i z najmniejszą stratą czasu
i sił. [...] Bezwzględny posłuch musi być jej podstawą”.75
Po latach widzimy, że z ogólnych pierwszych założeń do dnia dzisiejszego
wiele przetrwało. Ratownicy podczas akcji i wypraw działają zawsze z najwięk75
http://www.fronda.pl/a/mariusz-zaruski-taternik-zeglarz-malarz-zolnierz,19050.html
[dostęp: 10.03.2016].
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szym poświeceniem, w atmosferze samodyscypliny i posłuszeństwa wobec postanowień naczelnika czy kierownika wyprawy.
Fotografia 29. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
(1942) – wówczas Freiwillige Tatra Bergwacht

Źródło: Fotografia pochodząca z archiwum fotograficznego Koncernu Ilustrowanego Kuriera Codziennego

Celem TOPR jest:
 
ochrona zdrowia poprzez organizowanie i prowadzenie ratownictwa
i ochrony ludności − w szczególności poprzez prowadzenie ratownictwa
górskiego i narciarskiego oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
w kraju i za granicą,
 
ochrona środowiska naturalnego − w szczególności poprzez działania na
rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
w górach,
 
pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów, realizowana w szczególności poprzez wspieranie prawne, rzeczowe i finansowe
aktualnych i byłych członków i pracowników TOPR oraz ich osób najbliższych, nadto osób rzeczowo i osobiście wspierających działalność TOPR
i ich najbliższych, w przypadkach zdarzeń losowych, powodujących utratę
życia, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub ciężkie warunki materialne,
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 d
ziałalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, oraz działalność naukowa i naukowo-techniczna − w szczególności
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,
 
działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, turystyki i krajoznawstwa, wspierania wypoczynku dzieci i młodzieży − w szczególności na obszarach górskich,
 
promocja i organizacja wolontariatu − w szczególności poprzez wspieranie
ratowników górskich pracujących społecznie.
Podstawowym celem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
jest niesienie pomocy osobom przebywającym w Tatrach. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe angażuje 280 ratowników, z których 250 jest ochotnikami. Jest to najstarsza polska organizacja ochotnicza ratująca życie ludzi w górach (początki jej działalności sięgają 1907 roku). Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działają w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w górach. Prowadzą szkolenia
i instruktaże w zakresie udzielania pierwszej pomocy w każdych warunkach,
przygotowania się do wyjścia w góry, radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, dobierania sprzętu narciarskiego i turystycznego, ale przede wszystkim
ratują życie osobom, często w warunkach ekstremalnych, narażają własne.
Fotografia 30. Obszar działania TOPR i poszczególnych grup regionalnych GOPR

Źródło: Dane TOPR i GOPR z 2015 roku
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Władzami TOPR76 są:
Walne Zebranie – jest najwyższą władzą TOPR zwoływaną przez Zarząd
(co najmniej raz na trzy lata) lub przez Komisję Rewizyjną,
Zarząd – zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie, także na żądanie
1/10 wszystkich członków, nie mniej jednak niż 50 osób.
Zarząd składa się z ośmiu osób: prezesa, wiceprezesa, pięciu członków
i wchodzącego z urzędu w jego skład naczelnika.
Do zakresu działań Zarządu należy:
 
powoływanie naczelnika i na jego wniosek zastępcy naczelnika,
 
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 
zarządzanie sprawami TOPR,
 p
odejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia praw majątkowych,
 
przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków,
 
podejmowanie uchwał w przedmiocie podjęcia działalności gospodarczej,
 
nadzór nad działalnością naczelnika,
 
uchwalanie Regulaminu Straży Ratunkowej,
 
uchwalanie regulaminu praw i obowiązków naczelnika,
 
powierzanie pełnienia obowiązków naczelnika lub jego zastępcy na czas
określony, nie dłuższy niż kadencja Zarządu,
 
uchwalanie budżetu,
 
zaciąganie zobowiązań finansowych,
 
rozliczanie naczelnika z wykonania budżetu oraz zatwierdzenie rocznych
sprawozdań finansowych i sposobu podziału zysku,
 
podejmowanie uchwał w przedmiocie przynależności do krajowych i zagranicznych organizacji ratowniczych,
 
wyrażanie zgody na używanie godła TOPR,
 
uchwalanie zasad wsparcia prawnego, rzeczowego i finansowego osób fizycznych (pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów, realizowana w szczególności poprzez wspieranie prawne, rzeczowe
i finansowe aktualnych i byłych członków i pracowników TOPR oraz ich
osób najbliższych, nadto osób rzeczowo i osobiście wspierających działalność TOPR i ich najbliższych, w przypadkach zdarzeń losowych, powodujących utratę życia, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub ciężkie
warunki materialne),
 
uchwalenie regulaminu pracy Zarządu.
76

Opracowano na podstawie Statutu TOPR z 3 listopada 2012 roku.
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Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy swych członków. W  przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. W  uzasadnionych przypadkach
uchwały mogą być podejmowane z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej.
Komisja Rewizyjna – składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
 
przeprowadzanie, co najmniej raz w czasie kadencji, kontroli działalności
Zarządu i naczelnika,
 
przedstawienie Walnemu Zebraniu wyników tych kontroli i wniosków
z nich płynących,
 
występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie Zarządowi
absolutorium,
 
występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
 
występowanie do Zarządu z wnioskiem o przyjęcie rocznego sprawozdania
finansowego oraz budżetu.
Kadencja trwa trzy lata.







Majątek TOPR powstaje z:

składek członkowskich,

darowizn, dotacji i subwencji,

spadków i zapisów,

dochodów z własnej działalności,

realizacji zadań publicznych,

ofiarności publicznej.

Przyrzeczenie ratownicze:
„Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie
Naczelnika lub Jego Zastępcy – bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię
się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom
jej potrzebującym. Postanowienia statutu GOPR będę przestrzegał ściśle, polecenia Naczelnika, jego zastępców, kierowników wypraw i akcji będę wykonywał rzetelnie, pamiętając, że od mego postępowania zależy zdrowie i życie ludzkie. W pełnej świadomości
przyjętych na siebie trudnych obowiązków i na znak dobrej woli, powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki Naczelnikowi potwierdzam”.
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4 CB-Radio
4.1. Początki CB-Radia (początki radia obywatelskiego77)
− rys historyczny
CB-Radio (ang. Citizen-Band – pasmo obywatelskie, pol. radiostacja pasma
obywatelskiego) – pasmo radiowe i urządzenia łączności (radiostacja, anteny
i osprzęt) pracujące w zakresie 27 MHz (11 metrów). Ojczyzną CB-Radia są
Stany Zjednoczone.
Sięgając po mikrofon, nie zastanawiamy się, ile lat liczy sobie historia radia
obywatelskiego. Faktycznie rozpoczyna się ona w 1927 roku. Podczas wycieczki
parowcem po Wielkich Jeziorach łączność radiowa stała się pasją 9-letniego
chłopca, Ala Grossa.
W czasie II wojny światowej Gross współpracował z OSS (poprzedniczką CIA), opracowując niewielki przenośny transceiver pracujący w paśmie
260 MHz. Transceiver był z powodzeniem wykorzystywany przez Zjednoczone Siły Lotnicze w latach 1944−1945 przy prowadzeniu tajnych operacji
na tyłach wroga.
Jednakże główna idea (stworzenie) radia obywatelskiego powstała
w 1945 roku. Miało to miejsce w czasie spotkań Grossa z jego kolegą
E.K. Jettem, który był członkiem Komisji Techniki Komunikacyjnej (FCC),
Początkowo zaproponowano wykorzystanie pasma częstotliwości od
460 do 470 MHz. Pierwszy zbiór przepisów dla radia obywatelskiego wydano
w 1947 roku. Został nazwany ,,DOCKET 66 51”. Przepisy te przewidywały między innymi dwa rodzaje licencji: grupa A dopuszczała moc nadajnika
60 W oraz grupa B − 5 W.
Małych rozmiarów transceiver Grossa wynaleziony w czasie II wojny światowej był prototypem dla pierwszych transceiverów produkowanych przez jego
firmę: Citizen Radio Incorp. w Cleveland w stanie Ohio. Firma sprzedała około
100 tys. radyjek pracujących na 460−470 MHz FM, aż do utraty praw patentowych 17 lat później. Pomimo takiej ilości sprzętu, pasmo 460−470 MHz pozoInformacje uzyskano ze strony:
radio/39-cbpoczatki [dostęp: 14.04.2016].
77
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stawało praktycznie niewykorzystane. Nie był to bowiem zakres odpowiedni
zarówno ze względu na niewielki zasięg (szczególnie przy gęstej, wielkomiejskiej zabudowie), jak i wysokie koszty takich urządzeń.
Komisja Techniki Komunikacyjnej (FCC) opublikowała 4 sierpnia 1958
roku (jest to data ,,urodzin” CB, jakie znamy dzisiaj) przepisy prawne umożliwiające wykorzystanie pasma 27 MHz dla łączności obywatelskiej i określiła
zasady udzielania licencji na to pasmo (kat. D). Al Gross współpracował z FCC
przy tworzeniu tych przepisów i otrzymał pierwsze zezwolenie na transceiver
przenośny.
Fotografia 31. Al Gross z pierwszym CB-Radiem

Źródło: http://www.ratownictwo.org/cb/publikacje-cb-radio/39-cbpoczatki [dostęp: 11.03.2016]

Na początku nie było znacznego przyrostu instalowanych urządzeń.
W 1959 roku średnia miesięczna liczba wydanych pozwoleń w skali USA wynosiła 6 tys. − było to niewiele. Z taniego systemu łączności radiowej i łatwego
w obsłudze korzystali głównie farmerzy oraz drobni przedsiębiorcy. Ci ostatni
− oszczędzając czas i benzynę − mogli udzielać poleceń kierowcom będących
w ruchu ciężarówek. Kto wie, jak potoczyłyby się losy radia CB, gdyby nie
ogólnoświatowy kryzys energetyczny w 1973 roku. Ceny ropy naftowej i co za
tym idzie paliw wzrosły do tego stopnia, że rząd USA wprowadził ograniczenia prędkości na autostradach i drogach. Zarobki amerykańskich kierowców
wielkich, wielokołowych ciężarówek zależały od przejechanych kilometrów.
Powstała sytuacja wprowadzenia ograniczenia prędkości uderzyła ich dotkliwie po kieszeni.
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Rozwiązaniem problemu był pomysł, aby użyć radia CB w celu wzajemnego
informowania się o patrolach policyjnych. Od tego czasu liczba wydawanych
pozwoleń (licencji) wzrastała bardzo szybko, a w różnych czasopismach w Stanach Zjednoczonych zaczęły pojawiać się pochlebne artykuły dotyczące ,,Citizen’s Band”. W tym czasie FCC wydawało już co miesiąc 500−600 tys. licencji
na posiadanie radiotelefonu.
Fotografia 32. Enrico Campagnoli − Europejska Federacja Radia Obywatelskiego (ECBF)

Źródło: https://www2.unece.org/wiki/display/HLMREM/Enrico+Campagnoli [dostęp: 22.03.2016]

Należy podkreślić, że o ile ,,ojcem” CB jest bez wątpienia Al Gross, to modę
na ten rodzaj łączności wprowadzili amerykańscy kierowcy. Oni też byli twórcami swoistego żargonu. Do wyrażeń w języku kierowców przyjęły się m.in.
określenia:
 „czarna woda” (kawa),
 „ciężarne wrotki” (volkswagen garbus),
 „patatajka” (jazda powrotna),
 „superpłyta” (czteropasmowa autostrada),
 „bury niedźwiedź” (funkcjonariusz Policji),
 „ochronne opakowanie” (nieoznakowany wóz policyjny),
 „motopłyn” (benzyna),
 „uszy” (łączność CB).
Kierowcy nie tylko mówili swoim żargonem, ale też przybierali pseudonimy − nazywane „łapkami”. Warto przypomnieć, że „łapka” jednej z operatorek
CB brzmiała „Pierwsza Mama”. Tak nazywała się Betty Ford, małżonka byłego
prezydenta Stanów Zjednoczonych, która dostała radiotelefon w prezencie urodzinowym od córki.

l

127
CB-Radio

Stale obecne w życiu zawodowych kierowców radio zagrało także w wielu
filmach drogi, m.in.: ,,Mistrz kierownicy ucieka” i „Konwój”.
Przykład dialogu, jaki można było usłyszeć na amerykańskiej autostradzie:
– 
Uwaga wszyscy jadący na południe. Tu szeryf na ciężarnych wrotkach. Kończy mi się motopłyn, chciałbym łyknąć czarnej wody. Jakie widoki?
– 
Szeryf? Tu Kaczka z Kansas. Jeśli suniesz na południe, radzę ci wziąć zjazd
dwadzieścia trzy. Ale ostrożnie, bo bury niedźwiedź w ochronnym opakowaniu zaparkował na superpłycie za zakrętem. Do usłyszenia na patatajce.
Buźka!
Radiotelefon okazał się więc świetnym towarzyszem podróży, umożliwiał
wymianę wielu pożytecznych informacji na szosie i pełnił rolę „informatora
drogowego”. Łączność w paśmie 27 MHz, wbrew pesymistycznym opiniom, nie
okazała się przelotną modą. Radio CB dzisiaj to prosty środek komunikacji,
który stanowi pasję milionów użytkowników i który w sytuacjach kryzysowych
jest wykorzystywany do ratowania życia ludzkiego.
W Polsce do końca lat 80. obowiązywały niezwykle restrykcyjne ograniczenia. Polscy CB-radiowcy mogli używać jedynie maleńkich radiotelefonów
o niewielkiej mocy do 150 mW. Łączność radiowa świetnie sprawdzała się
w tamtym czasie, uzupełniając luki w sieci przewodowej. Intensywny rozwój
radia obywatelskiego rozpoczął się w naszym kraju dopiero w roku 1989, kiedy to ratownik wodny, Jerzy Płókarz, zirytował się tym, że ówczesna Państwowa Inspekcja Radiowa zabraniała stosowania standardowych radiotelefonów
CB-Radio do celów ratunkowych.
Fotografia 33. Jerzy Płókarz

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/public/Jerzy-P%C5%82%C3%B3karz [dostęp: 26.04.2016]

128
Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa

l

Impulsem do działania była przeprowadzona przez niego akcja ratunkowa
nad jeziorem w Kretowinach, gdzie przez trzy godziny reanimował mężczyznę
i tylko dzięki temu, że na miejscowej plaży była radiostacja Pogotowia Ratunkowego, przybyła pomoc i reanimowanego udało się uratować. Założył on stowarzyszenie PL-CB Radio, w którym wybrano go na prezesa Zarządu Głównego
(również wybrany na wiceprezydenta Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego) i wkrótce doprowadził do podpisania porozumienia z polskimi władzami o zlikwidowaniu niezrozumiałych ograniczeń. Od tego czasu w Polsce wolno
używać standardowych radiotelefonów CB o mocy 4 W AM/FM i 12 W SSB.
CB od początku pełniło rolę, jaką odgrywa do dziś − informowało, ostrzegało,
pomagało kierowcom dotrzeć bezpiecznie i na czas do celu. Połączenia: w terenie
otwartym i płaskim o zasięgu kilkudziesięciu kilometrów – stacje bazowe, do kilkunastu kilometrów – stacje samochodowe, od kilkuset metrów do kilku kilometrów – radiostacje ręczne (zależnie od anteny), a także możliwe łączności przez
odbicie fali od jonosfery na kilka i więcej tysięcy kilometrów (łączność DX).
Łączność DX – oznacza łączność radiową na daleką odległość. Łączności nawiązywane są
za pośrednictwem fali radiowej odbitej od jonosfery w zakresie fal krótkich, zależnie od
pory dnia i aktywności słonecznej umożliwiają przeprowadzanie łączności na dystansie
mierzonym w tysiącach kilometrów.

W  odróżnieniu od krótkofalarstwa, użytkownikiem CB-Radia może być
każdy, bez konieczności posiadania licencji krótkofalarskiej (nadawczej).
CB stało się dla kierowców niezbędnym narzędziem pracy, a możliwość
prowadzenia rozmów na drodze przez radio ich przywilejem i wyznacznikiem
statusu społecznego. W połowie lat 60. CB-Radio trafiło do Europy. Tym samym CB zyskało jeszcze większą popularność i na stale wpisało się do świadomości społeczeństwa w wielu krajach. Stało się rozpoznawalnym zjawiskiem
kulturowym.
Fotografia 34. Jednokanałowe CB-Radio Radmor 3109A

l

129
CB-Radio

Fotografia 35. Logo CB-Radia

W Polsce łączność mobilna dla każdego nie istniała praktycznie do końca okresu PRL. W latach 80. produkowano co prawda w kraju jednokanałowe radiotelefony pracujące w paśmie 27 MHz, jednak dla zwykłego obywatela
były one praktycznie niedostępne. Utarło się nawet przekonanie, że w paśmie
27 MHz pracują głównie harcerze i modelarze. W rzeczywistości grupa osób
używających prywatnie sprzęt łączności w paśmie CB była szersza, lecz w żaden sposób nie można mówić o powszechnym dostępie. Pomijając fakt prawie
żadnej dostępności sprzętu w sklepach, podkreślić należy, że na takie urządzenie trzeba było mieć pozwolenie władz. Zdobycie pozwolenia nie było formalnością. Dopiero otwarcie Polski na świat, na początku lat 90., przyniosło radykalną zmianę sytuacji. Rynek zalały importowane CB-Radia renomowanych
producentów. Na posiadanie CB nadal trzeba było mieć pozwolenie, ale jego
zdobycie stało się często pomijaną formalnością. ,,Prawdziwe” 40-kanałowe radia stały się hitem. W początku lat 90., gdy posiadanie telefonu stacjonarnego
było niedostępnym często luksusem, o telefonach komórkowych i intrenecie
nikt nie słyszał, CB-Radio stało się substytutem tych środków łączności. Anteny CB wyrastały jak grzyby po deszczu.

CB-Radio Alan 18
Zagęszczenie stacji było tak duże, że na wielu blokach było po kilka anten CB.
Duża liczba użytkowników spowodowała, że wielu osobom przestało wystarczać 40 kanałów. W  poszukiwaniu prywatności zaczęto dorabiać do swoich
CB tzw. boki, czyli dodatkowe podzakresy. Kreując swój radiowy wizerunek,
zaczęto też wymieniać fabryczne mikrofony na dające większe wzmocnienie,
dodające pogłos (tzw. echo) czy nadające ,,biip” na końcu relacji. Krótko mówiąc, CB-Radio stało się elementem lansu.
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Bardziej ambitni użytkownicy podejmowali próby dalszych łączności.
W ten sposób narodził się w Polsce ruch DX-owy CB-Radio. Innym przejawem
wykorzystania CB było umowne przeznaczenie kanału 9 jako ratunkowy. Organizowano na tym kanale społeczny nasłuch, inicjowano wyposażanie w CB
siedzib służb ratunkowych.
Spadek popularności CB-Radia nastąpił w drugiej połowie lat 90. Telefon stacjonarny był już dostępny dla każdego, popularność zaczęła zdobywać
telefonia komórkowa. Początek XXI wieku przyniósł coraz lepszy dostęp do
internetu, później także mobilnego. CB-Radio przestało pełnić rolę lokalnej
platformy społecznej, przenosząc się niemal całkowicie na drogi. Taką rolę
pełni do dziś.
Natomiast w Polsce CB-Radio zaczęło być popularyzowane w latach 90.
XX wieku, pomimo że wcześniej rozpoczęto produkować jednokanałowe ręczne radiotelefony. W początkowym etapie do użytku dopuszczonych było zaledwie 28 kanałów. Dlatego też użytkownicy zaczęli używać ostatniego kanału jako
wywoławczego. Po rozszerzaniu pasma do 40 kanałów, przeznaczenie ,,28” nie
zmieniło się. W Polsce do lipca 2004 roku, aby móc nadawać w paśmie CB, należało oprócz zakupu radiotelefonu uzyskać pozwolenie w PIR, potem w PAR,
a następnie w URT, a jeszcze później w URTiP.
Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 12 grudnia 2014 roku (Dz.U. z 2014 r., poz. 1843), nadawanie na terenie Polski w zakresie częstotliwości 26,960−27,410 MHz nie wymaga uzyskania
pozwolenia. Nie ma także obowiązku, w wypadku kontroli drogowej, okazywania świadectwa homologacji CB-Radia lub deklaracji zgodności CB-Radia
z normą ETSI EN 300 135; ETSI EN 300 433.

4.1.1. Regulamin Eterowy PL-CB Radio78
 
Posiadacz radiotelefonu CB zobowiązany jest do użytkowania go w sposób
nienaruszający obowiązującego w RP porządku prawnego i zasad współżycia społecznego.
 
Właściciel urządzenia CB odpowiada za zgodny z przepisami sposób wykorzystania swojego radiotelefonu również przez innych niż on sam użytkowników.
 
Przed rozpoczęciem rozmowy należy upewnić się, czy kanał jest wolny.
 
Na początku każdej rozmowy oraz na każde żądanie korespondenta należy
podać swój znak wywoławczy.
78
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Opracowano na podstawie zapisu Zarządu Głównego PL-CB RADIO.
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Na żądanie korespondenta należy podać aktualne miejsce nadawania.
 
W  łączności CB obowiązuje odstęp międzykanałowy 10 KHz od częstotliwości zajętej.
 
Kanał 28 zaleca się wykorzystywać jako kanał wywoławczy.
 
W paśmie CB niedozwolone jest:
– nadawanie i rozpowszechnianie informacji o charakterze politycznym,
gospodarczym i innych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, wszelkiej propagandy i reklamy oraz wiadomości niezgodnych z zasadami współżycia społecznego,
– używanie słów wulgarnych i obraźliwych,
– używanie CB do prowadzenia działalności zarobkowej,
– nadawanie muzyki,
– nadawanie retransmisji,
– nadawanie na kanale, na którym ktoś inny rozmawia,
– nadużywanie haseł ,,RATUNEK” i ,,BREAK”,
– używanie jako swojego, w całości lub w części, przydzielonego lub przeznaczonego do przydzielenia komu innemu, oficjalnego znaku wywoławczego.
 
Kanał 9 (częstotliwość 27,060 MHz / + 5 KHz, modulacja A3E) jest Kanałem Ratunkowym PL-CB RADIO i jest przeznaczony wyłącznie do celów
wzywania pomocy i pracy służb ratunkowych.
 
W sytuacjach nadzwyczajnych użytkownik radiotelefonu może zapewnić sobie pierwszeństwo przeprowadzenia rozmowy, podając hasło ,,RATUNEK”.
Operatorzy pozostałych radiotelefonów zobowiązani są do zachowania ciszy radiowej aż do momentu przejścia tego rozmówcy na inny kanał lub zakończenia rozmowy. Hasło ,,RATUNEK” może być użyte jedynie w sytuacji
zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia.
 
W przypadku braku reakcji służby ratunkowej każdy użytkownik radiotelefonu ma obowiązek zareagować na odebrane hasło ,,RATUNEK”.
 
W czasie prowadzenia akcji ratunkowej pierwszeństwo w eterze przysługuje
w następującej kolejności:
– stacja wołanej służby ratunkowej,
– stacja Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej (SR SKSR),
– stacja wołająca o pomoc, przy czym stacji tej przysługuje pierwszeństwo
w nawiązywaniu łączności,
– inna stacja, która pierwsza zareagowała na wołanie o ratunek. Pozostałe
stacje przysłuchują się jedynie i włączają się do akcji tylko na wyraźną
prośbę stacji prowadzącej akcję ratunkową.
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 K
ryptonimy alarmowe na Kanale Ratunkowym PL-CB RADIO (9) oznaczają:
– 991 − Sztaby Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej,
– 992 − jednostki Obrony Cywilnej,
– 993 − zespoły ds. nadzwyczajnych zagrożeń przy wojewodach i urzędach,
– 994 − stanowiska dyspozycji inżyniera miasta,
– 996 − Straż Miejska,
– 997 − Policja,
– 998 − Straż Pożarna,
– 999 − Pogotowie Ratunkowe.
 
W celu zrozumiałości wywołania dopuszcza się wywoływanie służby dyżurującej, używając jej nazwy i miejscowości, w której się znajduje np.: „Pogotowie Ratunkowe Gdańsk”.
 
Wywołujący na Kanale Ratunkowym PL-CB Radio ma obowiązek podać
swój znak wywoławczy oraz imię i nazwisko, ratownicy zarejestrowani
w Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej podają swój znak nadany przez
Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej.
 
Powiadamiając służbę dyżurującą o zaistniałym wydarzeniu, należy w sposób zwięzły podać następujące informacje, zachowując ich kolejność:
– kto woła,
– miejsce zdarzenia,
– co się stało, np.: „Wypadek drogowy cysterny”, „Pożar stodoły” itp.,
– liczba osób rannych i skutki zdarzenia, np.: ,,Cztery osoby ranne, w tym
dwie nieprzytomne, a u dwóch uraz głowy i silne krwawienie”, ,,Zablokowana droga”, „Dwie osoby uwięzione w samochodzie” itp.,
– na tym należy relację zakończyć i czekać na dyspozycje służby dyżurującej, oddalić się z miejsca wypadku wolno tylko wtedy, gdy służba dyżurująca nie zaleciła pozostania na miejscu lub uzupełnienia informacji,
– przy prowadzeniu łączności ratunkowej należy każdorazowo potwierdzić
odebranie nadawanej informacji.
 
Posiadacz radiotelefonu CB w przypadku napotkania wypadku ma obowiązek zatrzymać się i dokładnie zorientować, czy są osoby ranne i czy na skutek wypadku istnieje jakieś zagrożenie. W przypadku potrzeby interwencji
służby dyżurującej jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
odpowiedniej służby dyżurującej i w razie takiej konieczności pozostania
do jej dyspozycji tak długo jak będzie to niezbędne.
 
Na hasło „BREAK” należy natychmiast na chwilę zwolnić kanał w celu
umożliwienia nawiązania łączności i uzgodnienia przejścia na inną częstotliwość lub przekazania krótkiej, ważnej informacji.

l
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Pomiędzy nadawaniem a odbiorem należy zachować krótki, około 1-sekundowy odstęp.
 
W razie przerwania lub braku łączności telefonicznej bądź teleksowej,
w czasie klęsk żywiołowych albo w razie ratowania życia ludzkiego itp.
posiadacz urządzenia CB ma prawo i obowiązek używać lub udostępniać
swoje urządzenie dla przekazania wiadomości mających na celu wezwanie
i niesienie pomocy.
 
Praca urządzenia CB nie powinna przeszkadzać w pracy innych urządzeń CB.
 
W  przypadku używania radiotelefonu CB w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, Komisje Eterowe PL-CB RADIO mogą wnioskować
o pociągnięcie sprawcy naruszenia do odpowiedzialności prawnej.
Modulacja i moc nadawania:
Do nadawania w paśmie CB w Polsce używa się radiotelefonu pracującego z modulacją AM lub FM nadającego z mocą do 4 W, a z modulacją SSB do 12 W PEP.
Częstotliwości:
W Polsce do łączności w paśmie CB zostały przeznaczone częstotliwości od
26,960 MHz do 27,410 MHz (według Dz.U. z 2007 r., nr 138, poz. 972). Jest to tzw.
podstawowa czterdziestka, czyli 40 kanałów oddalonych od siebie co 10 kHz.
Pomiędzy niektórymi kanałami istnieje odstęp 20 kHz. Takie puste miejsca
nazywane są „dziurami” i zwykle oznacza się je numerem poprzedzającego kanału razem z literką A. Kanały te to 3A, 7A, 11A, 15A oraz 19A. Ich istnienie
wynika z zaszłości historyczno-technicznych, gdyż wczesne układy syntez częstotliwości stosowanych w CB-Radiach swoją konstrukcją wymuszały pozostawienie nieużywanych częstotliwości.
W tym podstawowym paśmie istnieje kilka kanałów przeznaczonych dla specjalnych zastosowań. Jak już wspomniano, kanał o numerze 9 służy do wzywania
pomocy i nazywany jest kanałem ratunkowym. Kanał o numerze 14 zwyczajowo
bywa określany mianem śmietnika, gdyż większość prostych urządzeń zdalnego
sterowania zabawek oraz radiotelefonów dostępnych w sklepach zabawkowych
i na targowiskach pracuje właśnie na tym kanale. Kanał o numerze 19 służy do
komunikacji między pojazdami i jest nazwany kanałem drogowym. W większości miast jest grupa osób, które pomagają w przypadkach związanych z pokonaniem nieznajomości ulic i lokalizacji różnych miejsc docelowych.
Na dużym obszarze Polski jako kanał wywoławczy, czyli kanał, na którym
wywołuje się rozmówcę, a potem zmienia się częstotliwość w celu prowadzenia
rozmowy, jest kanał 28 (aktualnie martwy, wyjątek stanowi Poznań, Szczecin,
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Lębork i Piotrków Trybunalski) – na niektórych obszarach kraju bywa także
używany w tym celu kanał 15. Przyjęło się też, że kanał o numerze 2 wykorzystuje się do wzywania taksówek i łączności między nimi. Do porozumiewania
się w czasie jazdy w terenie często używa się kanału 16, bo 4x4=16.
Ze względów technicznych w Polsce częstotliwości kanałów przesunięte są
o 5 kHz w dół, czyli w tzw. zera. Jest to spowodowane używaniem w dawnych
jednokanałowych radiotelefonach (Tukan, Echo) rezonatorów kwarcowych
o częstotliwościach zakończonych zerem. „Zera” i „piątki” zostały rozmieszczone w krajach Europy w taki sposób, aby po odbiciu sygnału od jonosfery
wzajemnie nie przeszkadzać sobie w łącznościach. Między innymi dlatego na
terenie RP mamy „zera”. Zjawisko odbicia sygnału od jonosfery można zaobserwować u nas, słuchając rozmów z Portugalii, Włoch czy Rosji.
Na świecie stosuje się oprócz podstawowej „czterdziestki” dodatkowe częstotliwości, czyli łącznie z podstawową, w sumie 10 „czterdziestek” od 25,610 MHz
aż do 30,110 MHz. Okalają one niejako podstawowe czterdzieści kanałów
i w Polsce ich używanie jest nielegalne. Mimo to używa się ich przede wszystkim do dalekich łączności DX, głównie z modulacją SSB. Częstotliwości powyżej 28,000 MHz są międzynarodowo przyznane krótkofalowcom i nie mogą
być używane przez inne służby.
Pasma częstotliwości CB-Radia (każde pasmo ma szerokość 40+5 kanałów
po 10 kHz = 450 kHz):
A – 26,060 do 26,510 MHz
B – 26,510 do 26,960 MHz
C – 2 6,960 do 27,410 MHz – tylko ten zakres częstotliwości jest dopuszczony do użytkowania w Polsce
D – 27,410 do 27,860 MHz
E – 27,860 do 28,310 MHz
W  radiach z sześcioma „czterdziestkami”, np. Pearce-Simpson Super
Cheetach, Lafayette Typhoon II czy Midland Alan 87 (oraz ich klony) występuje inne oznaczenie pasm:
A – 25,610 do 26,060 MHz
B – 26,060 do 26,510 MHz
C – 26,510 do 26,960 MHz
D – 26,960 do 27,410 MHz – tylko ten zakres częstotliwości jest dopuszczony do użytkowania w Polsce
E – 27,410 do 27,860 MHz
F – 27,860 do 28,310 MHz

l
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Tabela zawiera plan kanałów „podstawowej czterdziestki”, pasmo 26,960 ...
27,410 MHz (w nawiasach podano częstotliwości kanałów przesuniętych w „zera”,
rzeczywiste pasmo 26,955 ... 27,405 MHz)
Kanał min 	Nośna
max
11
26,960 (26,955)
26,965 (26,960)
26,970 (26,965)
12
26,970 (26,965)
26,975 (26,970)
26,980 (26,975)
13
26,980 (26,975)
26,985 (26,980)
26,990 (26,985)
13a 26,990 (26,985)
26,995 (26,990)
27,000 (26,995)
14
27,000 (26,995)
27,005 (27,000)
27,010 (27,005)
15
27,010 (27,005)
27,015 (27,010)
27,020 (27,015)
16
27,020 (27,015)
27,025 (27,020)
27,030 (27,025)
17
27,030 (27,025)
27,035 (27,030)
27,040 (27,035)
17a 27,040 (27,035)
27,045 (27,040)
27,050 (27,045)
18
27,050 (27,045)
27,055 (27,050)
27,060 (27,055)
19
27,060 (27,055)
27,065 (27,060)
27,070 (27,065)
10
27,070 (27,065)
27,075 (27,070)
27,080 (27,075)
11
27,080 (27,075)
27,085 (27,080)
27,090 (27,085)
11a 27,090 (27,085)
27,095 (27,090)
27,100 (27,095)
12
27,100 (27,095)
27,105 (27,100)
27,110 (27,105)
13
27,110 (27,105)
27,115 (27,110)
27,120 (27,115)
14
27,120 (27,115)
27,125 (27,120)
27,130 (27,125)
15
27,130 (27,125)
27,135 (27,130)
27,140 (27,135)
15a 27,140 (27,135)
27,145 (27,140)
27,150 (27,145)
16
27,150 (27,145)
27,155 (27,150)
27,160 (27,155)
17
27,160 (27,155)
27,165 (27,160)
27,170 (27,165)
18
27,170 (27,165)
27,175 (27,170)
27,180 (27,175)
19
27,180 (27,175)
27,185 (27,180)
27,190 (27,185)
19a 27,190 (27,185)
27,195 (27,190)
27,200 (27,195)
20
27,200 (27,195)
27,205 (27,200)
27,210 (27,205)
21
27,210 (27,205)
27,215 (27,210)
27,220 (27,215)
22
27,220 (27,215)
27,225 (27,220)
27,230 (27,225)
24
27,230 (27,225)
27,235 (27,230)
27,240 (27,235)
25
27,240 (27,235)
27,245 (27,240)
27,250 (27,245)
23
27,250 (27,245)
27,255 (27,250)
27,260 (27,255)
26
27,260 (27,255)
27,265 (27,260)
27,270 (27,265)
27
27,270 (27,265)
27,275 (27,270)
27,280 (27,275)
28
27,280 (27,275)
27,285 (27,280)
27,290 (27,285)
29
27,290 (27,285)
27,295 (27,290)
27,300 (27,295)
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

27,300 (27,295)
27,310 (27,305)
27,320 (27,315)
27,330 (27,325)
27,340 (27,335)
27,350 (27,345)
27,360 (27,355)
27,370 (27,365)
27,380 (27,375)
27,390 (27,385)
27,400 (27,395)

27,305 (27,300)
27,315 (27,310)
27,325 (27,320)
27,335 (27,330)
27,345 (27,340)
27,355 (27,350)
27,365 (27,360)
27,375 (27,370)
27,385 (27,380)
27,395 (27,390)
27,405 (27,400)

27,310 (27,305)
27,320 (27,315)
27,330 (27,325)
27,340 (27,335)
27,350 (27,345)
27,360 (27,355)
27,370 (27,365)
27,380 (27,375)
27,390 (27,385)
27,400 (27,395)
27,410 (27,405)

4.1.2. Urządzenia techniczne i organizacje CB-Radia
Do przeprowadzania łączności wykorzystuje się radiotelefony przenośne
(Alan 38, Alan 42 Multi), przewoźne (Alan 48+, Anytone Apollo I, Canva
CB-268, Cobra 19+, President Herbert) oraz stacjonarne (Alan 555). W Polsce pierwszymi popularnymi jednokanałowymi radiotelefonami przenośnymi były Echo i Tukan.
Rodzaje anten stosowane w paśmie CB:
 bazowe lub balkonowe (np. lemm AT-92, SIRIO Boomerang 27),
 samochodowe (np. Falcon, lemm AT-71),
 do radiotelefonów przenośnych (np. helikalne lub teleskopowe).
W przypadku stosowania urządzeń stacjonarnych bardzo przydatny okazuje się reflektometr (SWR-meter) do monitorowania prawidłowego zestrojenia
anteny oraz tzw. matcher – pozwalający dopasować impedancję anteny do odbiornika.
Przepisy:
Radiotelefonów CB można używać w Polsce bez pozwolenia/zezwolenia –
wystarczy, że spełniają one wymagania europejskich norm ETSI dla urządzeń CB[2], potwierdzone odpowiednim dokumentem, który winien być
przekazany nabywcy wraz z zakupionym urządzeniem. Urządzenia powinny mieć także znak CE, dopuszczający do obrotu na terenie UE. Aktualnie
obowiązujące uregulowania prawne w Polsce nie zabraniają korzystania
z urządzeń nadawczo-odbiorczych typu CB-Radio podczas kierowania pojazdem.
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Organizacje CB-Radia:
Na świecie istnieje wiele grup i organizacji zgromadzonych wokół CB-Radia.
W Polsce popularnymi stowarzyszeniami jest PL-CB RADIO będące przedstawicielem Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego ECBF. Organizacja
ta powstała w 1989 roku i wkrótce potem doprowadziła (poprzez podpisanie
porozumienia z Ministerstwem Łączności) do zmiany w przepisach dopuszczających używanie 40 kanałów i mocy 4 W w modulacji AM i FM oraz 12 W PEP
w modulacji SSB, Lima Oscar, WAUR. Istnieje też wiele grup zrzeszających
amatorów dalekich łączności DX. Popularne kluby to Papa Lima Charlie Bravo
– pierwszy polski klub DX (rok założenia 1987), polski ECHO-ECHO, Sugar
Mike, Zulu Tango, Black Dragon i zagraniczny Alfa Tango oraz Sugar Delta.
Przy wywoływaniu stacji używa się głównie pseudonimu lub znaku przyznanego przez organizację zrzeszającą albo urząd.

4.1.3. Kanały CB-Radia
CB kanał 9 (ratunkowy) – kanał służący wyłącznie do wzywania pomocy w nagłych wypadkach. W żadnym wypadku nie prowadzi się na tym kanale prywatnych rozmów.
Dawniej były stosowane kanały osłonowe (pomocnicze) dla „9”, na których
nie wolno było prowadzić rozmów, czyli 8 i 10, ale to było w czasach, gdy Sztab
Ratownictwa PL-CB RADIO prowadził na terenie całej Polski stały nasłuch
tego kanału i przyjmował tą drogą wezwania o pomoc, które następnie przekazywał do odpowiednich służb (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja).
Obecnie, od czasu rozwoju telefonii komórkowej, zaprzestano stałego dyżurowania na kanale 9. Nasłuch taki jest uruchamiany przez Sztab Ratownictwa
Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej – SKSR (będący przedstawicielem Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego – ECBF) głównie w sytuacji klęski
żywiołowej, gdy zawodzą inne środki łączności.
Kanał 9 jest też wykorzystywany przez Sztab Ratownictwa SKSR do łączności pomiędzy ratownikami podczas akcji ratunkowych, tak jak np. prowadzenie
na danym terenie poszukiwania zaginionych osób.
W Polsce jest zarejestrowanych w SKSR około 10 tys. społecznych ratowników, którzy zadeklarowali gotowość udziału w akcjach ratunkowych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej czy też katastrofy na dużą skalę. Stale do
tego grona dołączają kolejni użytkownicy CB-Radia.
CB kanał 19 (drogowy) – CB-Radio jeszcze niedawno miało więcej użytkowników radiotelefonów zainstalowanych stacjonarnie. W  obecnym czasie
wróciło do swoich „korzeni”, czyli łączności mobilnej. Większość kierowców
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– użytkowników CB ma na trasie stale włączone radiotelefony na kanale 19.
Kanał używany jest głównie do wymiany informacji o kontrolach drogowych
Policji, Straży Miejskiej czy inspekcji drogowej, rzadziej do uzyskania informacji o sposobie dojazdu czy aktualnej sytuacji (utrudnieniach) w ruchu drogowym (np. kolizjach, wypadkach czy nieprzejezdnych drogach), lokalach gastronomicznych, stacjach benzynowych, sklepach czy serwisach samochodowych,
a także mniej samochodowych (kawały w korkach itp.).
Na Ukrainie oraz w Rosji – odpowiednikiem jest kanał 15 (27,130 AM)
(kanału używają najczęściej kierowcy ciężarówek) – służy do informowania
o korkach, awariach albo o miejscach postoju patrolów policji.
CB kanał 28 (bazowy) – zwyczajowy kanał, który w latach 90. był używany
tylko do wywoływania. Również kanały 27 i 29 nie były wykorzystywane do
prowadzenia rozmów z powodu dużej czułości odbiorników bazowych. Obecnie używany dość często poza obszarami miast.
Również 20 kanał używany jest na Ukrainie i w Rosji jako kanał wywoławczy. Większość używa modulacji AM, ale można spotkać i nadających w FM
lub w piątkach.
Slang:
 smerfy, misie, miśki – policjanci,
 hulajnoga, miś na hulajnodze – policjant na motocyklu,
 suszarka, laser – policjant mierzący prędkość,
 
patelnia – przenośny radar z okrągłą anteną (starszego typu, używany jeszcze przez Milicję),
 koledzy, mobilki – mobilni użytkownicy CB-Radia,
 krokodylki, inspektorki, zieloni – ITD,
 szerokości – szerokiej drogi,
 
...i przyczepności – przyczepnej/czarnej drogi, brak niekontrolowanych poślizgów – pozdrowienie stosowane tylko w zimie,
 na bombach – uprzywilejowany pojazd jadący na sygnale,
 bat – antena CB,
 bajo – cześć, na razie,
 wycinam się – wyłączam się z nasłuchu,
 pauza – czas na przerwę,
 ogólny w kierunku – każdy posiadający radio jadący w danym kierunku,
 oszczędności – przyoszczędzone paliwo,
 
mobilki jak dróżka/sytuacja/ścieżka w kierunku Szczecina – czy stoi jakaś
policja lub inni mundurowi na drodze do Szczecina,
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[na pytanie jw.] (masz) czysto – nie ma policji ani innych zakłóceń,
 karakan – osobówka,
 
kolego w skakance z czerwoną firaną – kolego w Scanii z czerwoną plandeką
(adekwatnie Iveco – Iwcia, Volvo – globtroter, Man – maniek, Renault – renia),
 margines – pas techniczny, pobocze, pas roboczy,
 
oberek, zawrotka, strzelić rogala – zawrócenie np. na skrzyżowaniu, rondzie,
 ścieżka, dróżka – droga,
 stacjonarka – antena, baza stacjonarna (nie mobilna),
 radyjko – radiotelefon CB,
 śmietnik – radar przenośny wyglądający jak puszka na śmieci – robiący
 zdjęcia, stojący przy ulicy,
 żeni ci się – czyli coś ci się sprzęga – piszczy,
 szklarnia – autobus,
 wanienka – wywrotka,
 lepper – traktor,
 73 – pozdrawiam,
 88 – całusy,
 fotograf, puszka – fotoradar,
 ściera – plandeka,
 
szmata – plandeka starego typu (nie firana, a otwierana cała razem z dachem),
 
regulator ruchu – pojazd jadący bardzo wolno i znacząco tamujący ruch
(sznur pojazdów za nim), często jest to autobus PKS,
 koń – ciągnik siodłowy,
 teściowa – naczepa.
Na podstawie porozumienia, które zawarto pomiędzy dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) (Januszem Skulchem) oraz prezesem
Zarządu Głównego Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej (SKSR) (Jerzym
Płókarzem), Centrum zostało zobligowane do bieżącego przekazywania SKSR
ostrzeżenia o zagrożeniach mogących powodować istotne utrudnienia dla społeczeństwa – za pomocą CB-Radia. Osoby zainteresowane, w celu dokonania
zgłoszenia muszą przesłać do KSR SSR wypełniony formularz ratownika/operatora, ujmujący aktualne dane. Każdy zarejestrowany operator CB jest niezwłocznie powiadamiany o ukazaniu się nowego komunikatu.
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Fotografia 36. Emblemat Systemu Krajowego Sztabu Ratownictwa (SKSzR)
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Krajowa Sieć Alarmowa (KSA) to przede wszystkim profesjonalny, bardzo nowoczesny monitoring systemów alarmowych, który w sposób skuteczny zabezpiecza i ochrania firmy przed włamaniem, domy, mieszkania oraz zabezpiecza przed pożarem i wybuchem gazu. Należy zaznaczyć również, że KSA jest
skuteczny w razie potrzeby natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku
napadu, a przycisk ,,Sieci Życia” zapewnia natychmiastowe wezwanie pomocy
medycznej lub innych osób (rodziny, sąsiadów) np. w przypadku zasłabnięcia.
W Polsce średnio co 10 godzin ma miejsce zabójstwo, co 5 godzin gwałt, co 29
minut rozbój, a co 5 minut ma miejsce włamanie. Tak więc nie tylko można, ale
wręcz trzeba zapobiegać takim przypadkom.
Fotografia 37 Pomieszczenie Krajowej Sieci Alarmowej79 − cała sieć działa na zasadach
non profit

Źródło: Archiwum własne autora

 Informacje uzyskano z: http://www.ratownictwo.org/ratownictwo/publikacje-ratownictwo [dostęp: 22.04.2016].
79
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Ponadto sieć KSA udziela bezpłatnych porad w wyborze alarmu do domu,
mieszkania czy do firmy. Korzystanie z ww. sieci jest bezpłatne, wystarczy tylko
przystąpić do stowarzyszenia.

5.1. Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa

5.1.1. Rola i zadania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej
Funkcjonujemy w dobie rewolucyjnych zmian, bardzo szybkiego postępu technicznego również w technikach ratowniczych. Powstała sytuacja ugruntowała
Społeczną Krajową Sieć Ratunkową na stałe i trwałe w procesie zapewnienia
pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia, m.in. zdrowia i życia.
Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa (SKSR) jako organizacja od ponad
20 lat służy pomocą osobom w sytuacjach niebezpiecznych (zagrożenia) oraz
nieposzanowania (naruszania) ich praw obywatelskich. Od 1989 do 2000 roku
udzieliła pomocy w około 100 tys. zdarzeń rocznie. Pomimo że codzienna rola
ratunkowa CB-Radia przemija, to i tak ciągle jest bardzo istotna, gdyż wynosi
ponad 20 tys. zdarzeń udzielania pomocy rocznie.
W ciągu ostatnich lat ilość przypadków udzielania pomocy ludziom przez
SKSR sięga kilku milionów, co świadczy o tym, że statystycznie nie ma w Polsce
rodziny, w której ktoś nie skorzystałby z takiej formy pomocy.
Powstała Krajowa Sieć Alarmowa SKSR jest w pełni profesjonalną, jedną
z najnowocześniejszych tego typu sieci (systemów) w Europie.
Dzięki funkcjonowaniu sieci, sprawnie i szybko powiadamiane jest Pogotowie Ratunkowe, Policja bądź Straż Pożarna. Bardzo duże znaczenie ma szybkość wezwania pomocy, gdyż zwiększa to skuteczność interwencji wezwanej
służby. Takiego systemu powiadamiania praktycznie nie da się zorganizować
w oparciu o etatowe siły i środki służb państwowych, gdyż wygenerowałoby
to olbrzymie środki finansowe. Może więc opierać się ona jedynie o zorganizowany system społeczny. Sieć ta reaguje na sygnały przesyłane przez różnego
rodzaju techniczne urządzenia alarmowe, które sygnalizują takie zagrożenia,
jak np.: ulatniający się gaz, pożar bądź zagrożenia życia i zdrowia w wyniku np.
włamania, napadu czy zawału serca. Każdy (instytucja, firma, osoba prywatna)
może przystąpić do stowarzyszenia (SKSR) i czerpać z tego obywatelskiego systemu bezpieczeństwa − a co za tym idzie − bez potrzeby ponoszenia wysokich
kosztów, zapewnić sobie i bliskim poczucie bezpieczeństwa oraz natychmiastową reakcję wezwanych służb w przypadku powstania zagrożenia. Ponadto
Krajowa Sieć Alarmowa SKSR z sukcesem jest również wykorzystywana do sygnalizowania wykrytych różnego rodzaju dużych zagrożeń dla ludzi i zwierząt,
które niosą zarówno siły przyrody, jak i rozwój cywilizacyjny. Będąc organi144
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zacją pozarządową, stanowi automatycznie społeczną kontrolę odpowiedniego
działania służb państwowych. Podczas codziennych czynności w obszarze bezpieczeństwa, organizacja sygnalizuje ewentualne nieprawidłowości oraz stosowane niewłaściwe metody organizacyjne, które częstokroć można łatwo zmienić, a tym samym bezinwestycyjnie zintensyfikować skuteczność danej służby.
W zakresie upowszechniania obrony i wolności oraz praw obywatelskich,
praw człowieka oraz demokracji sieć prowadzi stałą pomoc i doradztwo prawne dla osób, których naruszono prawa. Uczestniczy aktywnie w pracy legislacyjnej różnych aktów prawnych. Krajowa Sieć Alarmowa bierze także udział
w zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez publicznych, takich jak: pielgrzymki, festyny, zawody itp. Ratownicy sieci są w dyspozycji Sztabów Ratownictwa
SKSR − na wypadek katastrofy, klęski żywiołowej lub powstania zagrożenia na
dużą skalę. W wypadku powstania jednego z zagrożeń, w każdej chwili organizacja jest w stanie skierować do zagrożonego rejonu dodatkowo kilka tysięcy
wyszkolonych ratowników wyposażonych we własny transport i łączność bezprzewodową. Dysponuje ponadto społecznymi, specjalistycznymi grupami ratowniczymi z zakresu ratownictwa: wodnego, podwodnego, wysokościowego
oraz technicznego, jak i specjalistycznymi grupami łączności. Roczna wartość
społecznych działań stowarzyszenia na rzecz całego społeczeństwa waha się
w granicach 40 800 000,00 zł (licząc według stawek minimalnej płacy). Należy
zaznaczyć, że jest to wartość działań czysto społecznych, niepokrywanych z jakichkolwiek dotacji. Sieć prowadzi współpracę z Państwową Strażą Pożarną,
Służbą Zdrowia, Policją oraz Obroną Cywilną. Za społeczne pieniądze zakupiono i zainstalowano w wielu ww. instytucjach (na terenie całego kraju) radiotelefony. Na dzień dzisiejszy nie ma już miejsca w naszym kraju, z którego nie byłoby łączności z wymienionymi służbami. Stowarzyszenie również współdziała
z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w zakresie alarmowania i ostrzegania
ludności m.in. poprzez CB-Radio, podawanie komunikatów o występujących
w Polsce zagrożeniach oraz istotnych utrudnieniach. Pomimo że w dobie telefonii komórkowej coraz rzadziej wykorzystuje się łączność radiową w celu
wzywania pomocy w okolicznościach codziennych zdarzeń, to w sytuacji klęski
żywiołowej będzie to jedyna, ogólnodostępna łączność – jest swoistą niezbędną
łącznością rezerwową. Na podstawie bolesnych doświadczeń, zarówno w Polsce, jak i za granicą, podczas zalania dużego terenu wodą bądź przejścia silnych
burz i huraganów, natychmiast przestają działać komercyjne systemy łączności,
a ludność zostaje pozbawiona kontaktu ze światem zewnętrznym. Co za tym
idzie, gdyby nie SKSR – ludność ta pozbawiona byłaby możliwości szybkiego
wezwania pomocy dla ciężko poszkodowanych, chorych, rannych, a nawet po-

l

Ogólnopolski system bezpieczeństwa

145

wiadomienia o braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich
jak: zaopatrzenie w środki higieny, żywność, wodę pitną itd. Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa oprócz wykorzystywania różnych komercyjnych systemów łączności działa w pasmach radioamatorskich, paśmie obywatelskim oraz
w radiowych częstotliwościach profesjonalnych − dzięki temu jest w stanie
przekazywać informacje na setki i tysiące kilometrów. Sieć wielokrotnie dała
dowody skuteczności swoich działań. Można tu przytoczyć ratowników ze Śląska (podczas pamiętnych pożarów), którzy pilotowali jako przewodnicy obce
jednostki przebywające na ich teren. Ponadto dostarczali strażakom walczącym
z żywiołem zorganizowaną przez siebie pomoc w postaci żywności i napojów,
na łączną kwotę około pół miliona zł.
Kolejny przykład dotyczy województwa lubelskiego: gdy poziom wód osiągnął stan alarmowy, ratownicy SKSR pomagali zbierać informacje na temat sytuacji poszczególnych odcinków dróg wodnych. W tym samym województwie
podczas zamieci śnieżnych zapewniali jedyną łączność z odciętymi przez zaspy
śnieżne miejscowościami.
Natomiast w Gdańsku podczas tragicznego pożaru hali widowiskowej posiadacze radiotelefonów transportowali poparzonych do szpitali, pozwoliło to
na szybkie udzielenie fachowej pomocy setkom ofiar.
W czasie powodzi stulecia na południu Polski SKSR okazała się zbawienna
− prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz wojewodowie złożyli oficjalne, pisemne wyrazy wdzięczności i uznania społecznym ratownikom.
Sieć reprezentuje Polskę na forum Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego (ECBF), gdzie prowadzi współpracę w ramach europejskiej sieci pomocy i ratownictwa. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia pełni funkcję
wiceprezydenta Federacji oraz generalnego koordynatora Europejskiej Sieci
Ratunkowo-Alarmowej.

5.1.2. Podstawowe cele Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej
Celem SKSR jest:
1. Niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia:
 życia,
 zdrowia,
 bezpieczeństwa,
 środowiska.
2. Przeciwdziałanie zagrożeniom:
 życia,
 zdrowia,
146

Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa

l

 bezpieczeństwa,
 środowiska.
3. Upowszechnianie, obrona praw człowieka, praw obywatelskich, demokracji
i wolności.
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
5. Upowszechnianie integracji międzynarodowej.
6. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.
Fotografia 38. Udzielanie pomocy po wypadku

Źródło: http://ratownictwo.org/ratownictwo [dostęp: 11.02.2017]

Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa swoje cele realizuje (zwłaszcza) poprzez:
1. Sprawowanie działań na rzecz ochrony:
 życia,
 zdrowia,
 bezpieczeństwa,
 środowiska.
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12. Sprawowanie działań mających na celu niesienie pomocy w sytuacjach
zagrożenia:
 życia,
 zdrowia,
 bezpieczeństwa,
 środowiska.
13. Sprawowanie czynności mających na celu: zapobieganie oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
14. Sprawowanie wymiany doświadczeń w dziedzinach związanych z celami
stowarzyszenia.
15. Sprawowanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność
w przedziale ratowania życia ludzkiego oraz bezpieczeństwa czy innymi,
mającymi związek z obszarem działalności stowarzyszenia.
16. Sprawowanie działań mających na uwadze pomoc ludziom w obronie ich
praw.
17. Sprawowanie społecznej oceny zgodności działania władz państwowych
i instytucji.
18. Prowadzenie czynności polegających na pomocy ludziom niepełnosprawnym.
19. Prowadzenie szkoleń w obszarze związanym z działalnością stowarzyszenia.
10. Sprawowanie czynności profilaktycznych i przeciwdziałających, związanych z kierunkami i celami stowarzyszenia.
11. Sprawowanie zabiegów wychowawczych zmierzających do podniesienia poziomu etycznego, moralnego i kwalifikacji w obszarze związanym
z działalnością stowarzyszenia.
12. Generowanie i podejmowanie (zachowując w tym zakresie obowiązujące
przepisy) innej działalności prowadzącej do realizacji założonych statutowych celów oraz zadań.
13. Prowadzenie czynności mających na celu rozpowszechnianie i obronę
praw konsumentów.
14. Prowadzenie kooperacji z organizacjami zagranicznymi (w tym międzynarodowymi) w zakresie działalności stowarzyszenia.
15. Opracowywanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw mających związek z zakresem działalności stowarzyszenia.
16. Popieranie racjonalizatorstwa, wynalazczości oraz produkcji związanych
z zakresem działalności stowarzyszenia.
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Fotografia 39. Szkolenie ratowników

Źródło: http://ratownictwo.org/ratownictwo [dostęp: 10.02.2017]

5.2. Polskie organizacje pozarządowe biorące udział
w akcjach ratowniczych
Akcja ratownicza (jako jeden z poziomów organizacyjnych działań ratowniczych, według kryterium zakresu i wielkości tych działań) polega
na udzielaniu pomocy doraźnej w krótkim czasie i przy małym nakładzie
sił80. Aleksandra Skrabacz definiuje ratownictwo (w dziedzinie bezpieczeństwa powszechnego) jako:81
„działalność prowadzoną na wszelkich szczeblach organizacji państwa w czasie pokoju,
kryzysu i wojny, za pomocą różnych metod, sił i środków, w celu ratowania zdrowia i życia
ludzkiego oraz (lub) dóbr materialnych”81.

80
81

l

 A. Skrabacz, Ratownictwo w III RP, op. cit., s. 10.
Ibidem, s. 9–10.
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Ratownictwo o charakterze powszechnym jest podstawowym narzędziem w organizacji szeroko rozumianej ochrony ludności. Działania ratownicze prowadzone przez organizacje pozarządowe nazywane są ratownictwem społecznym.

5.2.1. Typologia ratownictwa społecznego
W typologii ratownictwa społecznego można wyróżnić kilka kryteriów.
Schemat 24. Specyfika środowisk, w jakich prowadzone są działania ratownicze

powodziowe

wysokościowe

Źródło: Opracowanie własne

Według kolejnego kryterium wyróżniamy grupy ratownictwa specjalistycznego w: PCK, OSP oraz ZHP.
Schemat 25. Grupy ratownictwa specjalistycznego: PCK, OSP oraz ZHP

Źródło: Opracowanie własne
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Następne kryterium dotyczy ujęcia organizacyjnego − i tak mamy do czynienia z:
 stowarzyszeniami,
 fundacjami,
 wolontariatem.
Ostatnie kryterium odnosi się do stopnia przygotowania ratowników,
mogą to być:
 profesjonaliści,
 osoby przypadkowe82.
Działalność organizacji pozarządowych realizowana poprzez udział w akcjach ratowniczych obejmuje:
 monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego,
 
udzielanie pomocy przedmedycznej, psychologicznej i religijnej osobom
poszkodowanym,
 wsparcie profesjonalnych służb ratowniczych,
 objęcie opieką społeczną osoby poszkodowane,
 organizowanie i dystrybucja pomocy humanitarnej83.
Schemat 26. Stowarzyszenia kultury fizycznej

Źródło: Opracowanie własne
82
 Na podstawie Załącznika nr 5 Typologia ratownictwa społecznego, [w:] A. Skrabacz,
Ratownictwo w III RP: ogólna charakterystyka, Warszawa 2004, s. 121.
83
 A. Skrabacz, Organizacje pozarządowe w bezpieczeństwie narodowym Polski, op. cit.,
s. 222.
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Społeczne organizacje ratownicze działają na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, która reguluje ich funkcjonowanie jako organizacji pozarządowych, oraz na podstawie innych odrębnych przepisów dotyczących określonej dziedziny ich funkcjonowania, m.in.
Ustawy z dnia 8 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej regulującej działalność
stowarzyszeń kultury fizycznej, m. in.: GOPR, WOPR, TOPR84.
Społeczne systemy ratownicze (górskie, wodne, TOPR, PCK, ZHP) znajdują się w strukturze zintegrowanego systemu ratowniczego III RP obok: resortowych systemów ratowniczych; systemów ratowniczych administracji rządowej
i samorządowej; wojskowych systemów ratowniczych oraz krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego.
Schemat 27. Struktura zintegrowanego systemu ratowniczego III RP

Źródło: Opracowanie własne

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech ratownictwa społecznego jest
fakt, że koszty jego organizowania i utrzymania w całości lub w części pokry A. Skrabacz, Ratownictwo w III RP, op. cit., s. 68.

84
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wane są ze źródeł własnych organizacji pozarządowych. Organizacje te tworzą
siłę społeczną biorącą udział w działaniach ratowniczych oprócz sił państwowych, organizując i prowadząc je we własnym zakresie lub współdziałając z jednostkami państwowymi. Ratownicy społeczni są przygotowani i wyszkoleni do
udzielania fachowej pomocy w każdych warunkach. Doskonałym przykładem
były powodzie w 1997 i 2001 roku, kiedy to zawiodły struktury organizacyjne, a organa administracji rządowej i samorządowej nie radziły sobie z wykonaniem podstawowych obowiązków. Wtedy właśnie ratownicy społeczni jako
pierwsi udzielali niezbędnej pomocy.
Aleksandra Skrabacz do najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych działających w dziedzinie bezpieczeństwa powszechnego zalicza: WOPR,
GOPR, TOPR, PCK, OSP, ZHP i CB-Radio oraz wiele innych85.
Schemat 28. Najbardziej aktywne organizacje pozarządowe działające w dziedzinie
bezpieczeństwa powszechnego

Źródło: Opracowanie własne

5.2.2. Zestawienie liczbowe organizacji pozarządowych w Polsce
Na grudzień 2015 roku w Polsce zarejestrowanych było około 106 tys. stowarzyszeń i 20 tys. fundacji. Wynika z tego, że ponad pięciokrotnie mniej jest fundacji
85

l

 Ibidem, s. 68.
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niż stowarzyszeń. Oczywiście proporcje te zmieniają się, powstaje więcej fundacji, można to zaobserwować na przykładzie 2014 roku, gdzie było ich sześciokrotnie mniej niż stowarzyszeń.
Należy zaznaczyć, że na około 126 tys. zarejestrowanych w Polsce organizacji,
część z nich nie prowadzi faktycznie swojej działalności. Na podstawie wyników
badań Stowarzyszenia Klon/Jawor:
Stowarzyszenie Klon/Jawor zbiera i udostępnia informacje o organizacjach pozarządowych w Polsce oraz działalności społecznej Polek i Polaków. Od 2000 roku dystrybuuje
informacje o samoorganizującym się społeczeństwie: wolontariacie, organizacjach pozarządowych, filantropii, ruchach obywatelskich oraz społecznym zaangażowaniu Polek
i Polaków. Stowarzyszenie prowadzi także doradztwo w różnych kształtach dla organizacji pozarządowych, osób zainteresowanych aktywnością społeczną oraz grup obywatelskich po to, by wspierać ich w efektywnym i skutecznym działaniu oraz samoorganizacji
obywatelskiej.
Ze wsparcia stowarzyszenia mogą korzystać: instytucje publiczne (centralne i lokalne),
środowiska naukowe, dziennikarze, organizacje pozarządowe, instytucje zagraniczne
szukające kontaktów w Polsce, osoby indywidualne poszukujące kontaktu z organizacjami lub informacji o nich oraz przedstawiciele biznesu.

Kondycja sektora organizacji pozarządowych wskazuje, że w rzeczywistości swoją działalność prowadzi około 70% zarejestrowanych organizacji. Pozostałe około 30% organizacji, swoją działalność zakończyło lub ją zawiesiło
− nie wyrejestrowały się one jednak z rejestru REGON. Oznacza to, że w Polsce aktywnie funkcjonuje około 100 tys. fundacji i stowarzyszeń. Rozważając
liczebność sektora pozarządowego, analizujemy tylko fundacje i stowarzyszenia, stosując tzw. wąską definicję sektora. Należy jednak wiedzieć, że w Polsce działa około 50 tys. innych podmiotów niemieszczących się w tej wąskiej
definicji, chociaż działają w szeroko rozumianej sferze społecznej. Zaliczamy
do nich m.in.: instytucje kościelne, organizacje pracodawców, koła łowieckie,
związki zawodowe, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, spółdzielnie socjalne, partie polityczne, koła gospodyń wiejskich.
Liczba zarejestrowanych w Polsce fundacji i stowarzyszeń różni się w zależności od regionu. Najwięcej, bo ponad 20 tys., jest na Mazowszu, z tego połowa
w Warszawie. W  Małopolsce, Wielkopolsce oraz na Śląsku i Dolnym Śląsku
zarejestrowanych jest po ponad 10 tys. organizacji. Zdecydowanie najmniej organizacji, po około 3−4 tys., jest w województwach podlaskim, świętokrzyskim
oraz opolskim i lubuskim.
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Schemat 29. Liczbowe zobrazowanie fundacji i stowarzyszeń w Polsce (dane na
grudzień 2015 roku)
Mazowieckie
21112
Wielkopolskie	
11933
Śląskie
11218
Małopolskie
11062
Dolnośląskie
10613
Pomorskie
7629
Lubelskie	
7174
Podkarpackie
7017
Kujawsko-pomorskie
5932
Zachodniopomorskie
5834
Łódzkie
7595
Warmińsko-mazurskie 5067
Świętokrzyskie
3851
Podlaskie
3566
Lubuskie
3448
Opolskie
3137
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z rejestru REGON z 2016 roku oraz badań Stowarzyszenia
Klon/Jawor ,,Kondycja sektora organizacji pozarządowych” z 2015 roku

Bezwzględna liczba fundacji i stowarzyszeń w poszczególnych województwach nie daje w pełni odpowiedzi na pytanie o regionalne dysproporcje wielkości sektora pozarządowego, ponieważ duża liczba organizacji w poniektórych
województwach powstaje ze znacznego zróżnicowania zagęszczenia ludności
na ich terenie.
Powstała sytuacja nasuwa jednak ciekawe wnioski, naświetla zestawienie
liczby zarejestrowanych organizacji z liczbą mieszkańców województw. Wychodzi na to, że tak badana obywatelska aktywność jest zdecydowanie najwyższa na Mazowszu, również wysoka w województwie dolnośląskim oraz warmińsko-mazurskim, najmniejsza natomiast na Śląsku.

l
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Schemat 30. Zestawienie liczbowe fundacji i stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców
(dane na grudzień 2015 roku)
Mazowieckie
40
Dolnośląskie
36
Warmińsko-mazurskie
35
Zachodniopomorskie 
34
Lubuskie
34
Wielkopolskie 
34
Małopolskie 
33
Podkarpackie 
33
Pomorskie
33
Lubelskie
33
Opolskie 
31
Podlaskie
30
Łódzkie
30
Świętokrzyskie 
30
Kujawsko-pomorskie 
28
Śląskie 
24
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z rejestru REGON z 2016 roku oraz badań Stowarzyszenia
Klon/Jawor ,,Kondycja sektora organizacji pozarządowych” z 2015 roku.

Połowa sektora pozarządowego jest zlokalizowana w małych miastach, nie
większych niż 50 tys. mieszkańców oraz na wsi. Jedna trzecia organizacji działa
w dużych miastach, które liczą więcej niż 200 tys. mieszkańców.
Schemat 31. Organizacje pozarządowe w miejscowościach o różnej wielkości

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z rejestru REGON z 2016 roku
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5.3. U
 regulowania prawne dotyczące Krajowej Sieci
Alarmowej SKSR
Do uregulowań prawnych dotyczących Krajowej Sieci Alarmowej SKSR zalicza się:
 
Zarządzenie Szefa KSR SSR nr KSA/1 W sprawie zasad działania i funkcjonowania Krajowej Sieci Alarmowej SKSR,
 
Zarządzenie Szefa KSR SSR nr 2/98 W sprawie zasad organizowania i funkcjonowania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej,
 
Regulamin Pracy Społecznej Radiowej Sieci Ratunkowej ,,ARIADNA”,
 
Zarządzenie Szefa KSR SSR nr 4/99 W sprawie ubiorów i znaków organizacyjnych SKSR,
 
Regulamin Eterowy PL-CB Radio,
 
Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie urządzeń radiowych
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.
RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA:
 
Porozumienie z dnia 26 listopada 2014 roku.
MINISTERSTWO ŁĄCZNOŚCI:
 
Porozumienie zawarte w dniu 12.12.1989 roku,
 
Protokół z narady odbytej w dniu 05.01.1991 roku,
 
Protokół z narady odbytej w dniu 15.07.1991 roku,
 
Pismo Ministra Łączności z dnia 26.07.1991 roku,
 
Komunikat Zarządu Krajowego PAR z dnia 20.12.1991 roku,
 
Protokół z narady odbytej w dniu 10.02.1992 roku.
MINISTERSTWO ZDROWIA:
 
Protokół z narady odbytej w dniu 16.09.1991 roku,
 
Protokół z narady odbytej w dniu 20.05.1993 roku.
OBRONA CYWILNA:
 
Porozumienie pomiędzy Sztabem Obrony Cywilnej Kraju a Zarządem
Głównym PL-CB RADIO z dnia 28.01.92 roku w sprawie współpracy w zakresie wykrywania zagrożeń i ratownictwa,
 
Upoważnienie Krajowego Sztabu Ratownictwa PL-CB RADIO do korzystania z radiowych częstotliwości Obrony Cywilnej Kraju.
RESORT OBRONY NARODOWEJ:
 
Porozumienie z dnia 24.07.2012 roku z Wojskowym Centrum Kształcenia
Medycznego.
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KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ:
 
Porozumienie z dnia 29.12.1990 roku,
 
Pismo KG PSP z dnia 23.12.1996 roku.
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI:
 
Protokół ze spotkania odbytego w dniu 25.06.1992 roku (wyciąg),
 
Pismo Komendy Głównej Policji z dnia 21.12.1996 roku.
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA KRAJU
Koncepcja zorganizowanej obrony ludności i gospodarki, jak podaje Jerzy Suwart,
zrodziła się w Europie w czasie I wojny światowej86. Działające wówczas nieliczne
organizacje pozarządowe jako jedne z pierwszych wyszły z inicjatywą podjęcia planowego, celowego i zorganizowanego działania na rzecz obrony i ochrony ludności. Działania te jednak były prowadzone z sposób sporadyczny, chaotyczny.
Zadania pozarządowe w odniesieniu do obronności:
1. Organizacje pozarządowe wykonują zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony, współdziałając w tym zakresie z organami administracji publicznej i innymi podmiotami w planowaniu i realizacji zadań obronnych.
Zadania te obejmują w szczególności przygotowanie ludności i warunkowo
jej ochrony na wypadek wojny, a także ochrony mienia, szczególnie cennego
dla dziedzictwa narodowego87.
2. Członkowie organizacji pozarządowych podlegają szkoleniu obronnemu88. Szkolenie prowadzi się w celu nabycia umiejętności niezbędnych do
wykonywania zadań obronnych oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie
wykonywania tych zadań, a także poznania zasad i procedur kierowania
wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. Władze stowarzyszeń i fundacji zgłaszają do
wojewody (jako koordynatora na szczeblu województwa) osoby, które chcą
uczestniczyć w szkoleniu obronnym.
3. Organizacje społeczne realizują zadania obrony cywilnej w zakresie wynikającym ze statutów lub zakresów działania tych organizacji89. Organy naczelne organizacji społecznych mogą ustalić, w porozumieniu z szefem Obrony
J. Suwart, Zarys obrony cywilnej w Polsce w latach 1920–1966, Warszawa 2003, s. 7 i nast.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004 r., nr 16, poz. 152).
88
 Ibidem, poz. 150.
89
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej
(Dz.U. z 1993 r., nr 93, poz. 429).
86
87
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Cywilnej Kraju, zasady i zakres współdziałania tych organizacji z organami
i formacjami obrony cywilnej.
4. Społeczne organizacje ratownicze opracowują wieloletnie i roczne plany działania w zakresie obrony cywilnej90. Plany te podlegają uzgodnieniu z właściwymi dla swojego terenu działania organami obrony cywilnej. Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin na ich obszarze
działania należy między innymi integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych
służb, w tym społecznych organizacji ratowniczych, do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych zagrożeń środowiska.
5. Władze organizacji społecznych uwzględniają potrzeby obronne państwa
w zakresie transportu, stosownie do zakresu działania91. Minister właściwy
do spraw transportu planuje kompleksowe wykorzystanie transportu podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny na potrzeby władz organizacji społecznych realizujących zadania obronne.
6. Organizacje pozarządowe współpracują z dowódcami okręgów wojskowych
w sprawach związanych z obronnością państwa92. Współpraca dotyczy
upowszechniania problematyki patriotyczno-obronnej i popularyzowania
spraw obronności i wojska oraz delegowania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału we wspólnych zamierzeniach szkoleniowych.
7. Organizacje pozarządowe utrzymują współpracę z szefami Wojewódzkich
Sztabów Wojskowych (WSzW), sprzyjającą wspieraniu wojska w realizacji jego zadań oraz utrzymywaniu więzi ze społeczeństwem93. Szef WSzW
współdziała z jednostkami Aeroklubu Polskiego, Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazując odpowiedni sprzęt w razie ogłoszenia mobilizacji.
8. Stowarzyszenia społeczne bezpośrednio związane z obronnością państwa
współpracują z wojskowymi komendantami uzupełnień w sprawach związanych z obronnością państwa94.
90
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
91
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu
przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony
w czasie wojny, oraz własności organów w tych sprawach (Dz.U z 2004 r., nr 34, poz. 294).
92
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów
wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania (Dz.U. z 2004 r., nr 40,
poz. 355).
93
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wojewódzkich
sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2004 r., nr 66, poz. 613).
94
 Ibidem.
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9. Osobom, które działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umacniania systemu obronnego kraju, może być
nadany medal ,,Za zasługi dla obronności kraju”95.
Realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności wynika również
z wielu innych aktów prawnych, które są podstawą do prowadzenia działalności w wielu obszarach bezpieczeństwa. Do najważniejszych należy zaliczyć
działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe:
a) w dziedzinie ochrony środowiska − w celu podjęcia lub zaniechania
działań umożliwiających zachowanie bądź przywracanie równowagi
przyrodniczej na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo
ochrony środowiska96,
b) w dziedzinie klęski żywiołowej – w celu zapobiegania skutkom klęski
żywiołowej lub ich usunięcia na podstawie Ustawy z dnia 18 kwietnia
2002 roku o stanie klęski żywiołowej97,
c) w dziedzinie pomocy społecznej – w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i doprowadzenia do integracji osób niepełnosprawnych
na podstawie ustawy o pomocy społecznej98,
d) w dziedzinie ratownictwa medycznego – w celu pogłębienia wiedzy
o ratownictwie medycznym na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 2001
roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym99,
e) w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej – w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 roku o ochronie przeciwpożarowej100.
Powołane przez państwo służby, inspekcje, straże, których ustawowym
obowiązkiem jest realizacja zadań w różnych dziedzinach obrony narodowej,
współpracują i korzystają ze wsparcia organizacji pozarządowych. Podstawą tej
współpracy są – akty prawne:
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu ,,Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu
jego noszenia (Dz.U. z 1991 r., nr 39, poz. 170 ).
96
 Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627.
97
 Dz.U. z 2002 r., nr 62, poz. 558.
98
 Dz.U. z 2004 r., nr 64, poz. 593 z późn. zm.
99
 Dz.U. z 2001 r., nr 113, poz. 1206.
100
 Dz.U. z 1991 r., nr 81, poz. 351.
95

160
Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa

l

 
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji101 wymienia, że do podstawowych zadań Policji należy między innymi ,,inicjowanie i organizowanie
działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi”.
 
Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej102 ustala, że do
zakresu działań komendanta głównego Straży Granicznej należy w szczególności „współdziałanie w zakresie realizowania zadań z właściwymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi”.
 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej103 (PSP)
do zadań komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej zalicza wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do ochrony przeciwpożarowej,
a do zakresu działania komendanta rejonowego PSP − „szkolenie ochotniczych straży pożarnych” w zakresie ratownictwa.
 
Ustawa z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu104 (BOR) upoważnia funkcjonariusza wykonującego zadania służbowe do zwracania się
„o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji pozarządowych.
 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej (ŻW) i wojskowych organizacjach pozarządowych105 stanowi, że żołnierze Żandarmerii Wojskowej wykonywujący zadania służbowe mają prawo „zwracać się
o niezbędną pomoc do stowarzyszeń i fundacji”.
 
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(ABW) oraz Agencji Wywiadu (AW) stanowi, że funkcjonariusze ABW
i AW wykonujący czynności służbowe mają prawo zwracania się o niezbędną pomoc do organizacji społecznych.
Obecnie potrzebę współpracy Sił Zbrojnych RP z organizacjami pozarządowymi określa Koncepcja Strategii Sojuszu, gdzie pkt 60 stanowi, że dla
prowadzenia działań realizowanych przez NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, OTP − North Atlantic Treaty Organization) bardzo duże
 Dz.U. z 2002 r., nr 7, poz. 58.
 Dz.U. z 2002 r., nr 171, poz. 1399.
103
 Dz.U. z 1991 r., nr 88, poz. 400.
104
 Dz. U z 2001 r., nr 27, poz. 298
105
 Dz. U z 2001 r. nr 123, poz. 1353
101
102
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znaczenie mają także związki pomiędzy Siłami Sojuszu oraz lokalnymi władzami cywilnymi (tak rządowymi, jak i pozarządowymi106). Kooperacja cywilno-wojskowa z instytucjami pozarządowymi w wypadku katastrof, klęsk żywiołowych oraz niesienia pomocy humanitarnej jest zasadniczą częścią, jaką
wypełniają Siły Zbrojne na rzecz sektora cywilnego.
Istotnym argumentem przemawiającym za potrzebą podejmowania współpracy instytucji pozarządowych z wojskiem są powody organizacyjno-ekonomiczne, wynikające z prowadzonej reorganizacji Sił Zbrojnych. Stwarza to
potrzebę włączenia w procedurę przygotowania obywateli do spełnienia powszechnej powinności obrony narodowej podmiotów nierządowych. Wynika
to z faktu, że ze względu na potencjał oraz możliwości oddziaływania na społeczności lokalne, posiadają szczególne umiejętności i możliwości, aby podołać
tym obowiązkom.

5.3.1. Analiza wybranych aktów prawnych
Analizę aktów prawnych należy rozpocząć od dokumentu, jakim jest ,,Strategia
bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej” przyjęta w 2003 roku.
1. Przyjęte w strategii założenia ogólne jasno stanowią, że charakter nowych
zagrożeń powoduje konieczność rozwoju współpracy sił zbrojnych ze strukturami cywilnymi w zakresie reagowania na zagrożenia pozamilitarne oraz
podejmowania operacji ratowniczych i antyterrorystycznych w kraju i poza
jego granicami. Coraz większe znaczenia ma sfera bezpieczeństwa wewnętrznego, którą tworzą wszystkie organy administracji publicznej, podmioty gospodarcze oraz podmioty społeczne, realizujące zadania w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.
2. Strategia bezpieczeństwa narodowego uznaje za niezbędne uregulowanie
zadań i kompetencji organów i instytucji państwowych, a także organizacji
społecznych działających na rzecz bezpieczeństwa państwa.
3. Szczególną rolę dla organizacji pozarządowych strategia bezpieczeństwa
narodowego wyznacza w zakresie bezpieczeństwa publicznego, którego
niezbędnym elementem jest aktywność społeczna oraz kształtowanie postaw obywatelskich sprzyjących podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego – w skali ogólnokrajowej i lokalnej.
4. Organizacje pozarządowe oraz inne formy obywatelskiej aktywności
szczególnie w tym zakresie winny współpracować z samorządami lokalnymi i Policją.
 A. Skrabacz, Ratownictwo w III RP, op. cit., s. 136 i nast.
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5. Kolejne zadania, jakie strategia przepisuje organizacjom pozarządowym
w dziedzinie bezpieczeństwa, to przede wszystkim edukacja i profilaktyka
społeczna.
Zasadnicza dla obronności Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony107 w art. 2 stanowi, że umacnianie obronności
RP, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy
do wielu podmiotów, w tym również do organizacji społecznych.
Delegacje zawarte w ustawie o powszechnym obowiązku obrony były podstawą do wydania rozporządzeń szczegółowych, które sankcjonują działalność
organizacji pozarządowych w obronie narodowej.

107

l

 Dz.U. z 2002 r., nr 21, poz. 205.
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Różnorakość organizacji pozarządowych108, podstawowe struktury oraz elementy trzeciego sektora − zbudowane z prywatnych podmiotów o publicznych priorytetach działania109 − sprawiają, że każda z nich, również najbardziej
specjalistyczna, może pozostać właściwie zagospodarowana na płaszczyźnie
realizacji zadań obronnych.
Do ich cech charakterystycznych należy zaliczyć: prywatny charakter
inicjatywy, dobrowolność uczestnictwa, niezależność, znaczny udział wolontariatu, niekomercyjność, istotną rolę w formowaniu postaw ludzkich,
konsolidację grupy obywateli o stosunkowo dojrzałej tożsamości społecznej
i sprecyzowanym stopniu zorganizowania.
Organizacje pozarządowe dysponują możliwościami działań na rzecz
obronności i bezpieczeństwa tak w sferze działań bezpośrednich (na konto sił
zbrojnych), jak i pośrednich, rzutujących na społeczeństwo oraz jego relację do
obronności.
Oczywiście, organizacje pozarządowe nie są antidotum na problemy współczesnego świata, pomimo to stanowią istotną siłę, tym znaczniejszą, im więcej
obywateli zaangażuje się społecznie. Działają tam, gdzie „niedomaga” państwo,
są dostarczycielami usług, rzecznika interesów oraz forum samospełnienia obywateli. Stanowią podstawę społeczeństwa obywatelskiego, a gdy fundamenty są
stabilne i trwałe, społeczeństwo jest silne110.
Obecnie w Polsce brak jest jednorodnego systemu ratowniczego oraz wsparcia ludności przy współdziałaniu z sektorem pozarządowym, który dotyczyłby
wszystkich aspektów udzielania pomocy poszkodowanym na skutek zagrożenia, klęsk czy katastrof. Misję organizacji pozarządowych trafnie uwydatniają
sprawowane przez nie funkcje. Okazuje się, że ich format jest wszechstronny
i nie odnosi się wyłącznie do osób funkcjonujących w trzecim sektorze, ale sięga zdecydowanie szerzej, wpływając na dobrobyt społeczeństwa111.
108
 Z. Zawadzki, Samotność i osamotnienie − etymologia, wymiary i skutki, „Praca Socjalna”,
nr 4/1999, s. 39−62.
109
Wiejskie organizacje pozarządowe, red. nauk. M. Halamska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008, s. 15.
110
 D. Moroń, Organizacje pozarządowe − fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław
2012, s. 11.
111
 Ibidem, s. 10.

l

165
Zakończenie

Zarówno organizacje, jak i instytucje rządowe, w kontekście zagrożeń
i wyzwań XXI wieku112, same nie wygenerują odpowiedniego stanu bezpieczeństwa wobec społeczeństwa i państwa. Sposoby, środki oraz formy samoobrony (samoorganizacji) populacji zależą od świadomości obronnej ogółu
ludności oraz warunków, jakie kreuje państwo w celu stymulacji (inicjacji) tej
samoorganizacji. Obserwują zagrożenia bezpieczeństwa regionalnego, udzielają wsparcia przedmedycznego, psychologicznego oraz religijnego obywatelom poszkodowanym, gwarantują profesjonalną pomoc służb ratowniczych,
otaczają opieką społeczną osoby poszkodowane, zajmują się także współorganizowaniem pomocy humanitarnej. W razie potrzeby troszczą się w szerokim zakresie o żywy inwentarz.
Organizacje pozarządowe dysponują szczególnymi możliwościami społecznego monitoringu ewentualnych zagrożeń niemilitarnych, głównie w sferze:
wykrywania, ostrzegania oraz alarmowania113.
Kompetencje sektora pozarządowego na wypadek katastrof i klęsk oznaczają gotowość do zapobiegania, przewidywania, łagodzenia oraz radzenia
sobie z następstwami zagrożeń czy katastrof. Kluczową rolą organizacji pozarządowych w społeczeństwie demokratycznym jest inicjowanie aktywności
obywatelskiej i wcielanie jej w te dziedziny funkcjonowania społeczeństwa,
w których istnieją rzeczywiste potrzeby.
Efektywność funkcjonowania organizacji rządowych (Straży Pożarnej,
Policji, sił zbrojnych) w dużej części zależy od należytego specjalistycznego
wsparcia przez organizacje pozarządowe, które zdołają na równi z podmiotami rządowymi przynosić pomoc na różnych płaszczyznach bezpieczeństwa
narodowego.
Ratownictwo, jako jedno z zadań w obszarze ochrony i obrony ludności,
wymaga współpracy wielu różnych podmiotów ratowniczych. Oprócz państwowych sił ratowniczych, działa wiele pozarządowych, ochotniczych organizacji ratowniczych, sprofesjonalizowanych w konkretnych rodzajach ratownictwa (np.: górskie, wysokościowe, jaskiniowe czy wodne). Organizacje
pozarządowe dążą z pomocą w akcjach ratowniczych, troszczą się o poszkodowanych po zagrożeniu, zapewniając im opiekę tak społeczną, jak i psychologiczną czy religijną.

 Z. Zawadzki, Destrukcyjne związki wyznaniowe, „Praca Socjalna” nr 3/2000, s. 21−52.
 Z. Zawadzki, Ku społeczeństwu obywatelskiemu, wywiad z R. Baniakiem, wiceministrem
polityki społecznej, „Pozarządowiec” nr 3(71) 2005, s. 14−16.
112
113
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Wiele dziedzin bezpieczeństwa narodowego (np. bezpieczeństwo publiczne, powszechne, społeczne) oraz szczeble bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwo regionalne, lokalne, indywidualne) obligują do zaangażowania organizacji pozarządowych, gdyż bez ich udziału państwo nie jest w stanie (tylko
w oparciu o podmioty rządowe) zapewnić bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Przed Polską w nowym ,,Programie Bezpieczeństwa Narodowego…” stoi
zadanie uhierarchizowania wiedzy na temat znaczenia, roli i działania organizacji pozarządowych, w układzie bezpieczeństwa narodowego RP.
Wyspecjalizowane stowarzyszenia ratowników, takie jak: TOPR, GOPR
i WOPR, dysponują siłami − podmiotami, które posiadają umiejętności, wiedzę oraz właściwe przygotowanie do postępowania podczas interwencji, akcji
ratowniczych oraz udziału w operacjach ratowniczych, realizowanych przez
państwowe służby na dużych obszarach, szczególnie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Jest wiele powodów, dla których społeczeństwo winno być wdzięczne pozarządowym organizacjom ratowniczym,
chociażby dlatego że ratownicy bezinteresownie i dobrowolnie narażają swoje
życie dla ratowania życia innej osoby.
Organizacje pozarządowe działające na płaszczyźnie bezpieczeństwa narodowego obecnie w głównej mierze prowadzą czynności edukacyjne.
Niezwłoczną potrzebą jest wypracowanie wspólnie z sektorem pozarządowym wyszczególnienia ewentualnych zagrożeń mogących wystąpić na obszarze działania danej organizacji oraz wypracowanie sposobów ustrzeżenia się
przed nimi. Na razie polskie ustawodawstwo nie w pełni pożytkuje możliwości
sektora pozarządowego w rozwikływaniu problemów związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym – w taki sposób, jak ustawowo rozwiązano to w innych państwach. Wdrażane obecnie zmiany w ustawodawstwie
dążą do większego zaangażowania sektora pozarządowego na rzecz wzajemnej
współpracy w ich rozwiązywanie.
Dokumenty źródłowe, regulacyjne oraz zadania wymagają systematycznej
aktualizacji ze względu na dynamikę zmieniających się zdarzeń.
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2001 r., nr 123, poz. 1353).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r.,
nr 62, poz. 558).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., nr 64,
poz. 593 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.
z 2006 r., nr 191, poz. 1410).
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz.U. z 2011 r., nr 208, poz. 1240).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536, tekst jednolity ze zm.).
Uchwała nr 5/6/09 Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego z dnia 5 grudnia 2009 r., w sprawie stopni ratowników i instruktorów
WOPR.

l

171
Akty prawne

Uchwała nr 21/X/2015 Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 28 marca 2015 r., w sprawie uchwał i decyzji w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 27 lutego 2012 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004 r., nr 16, poz. 150 i 152).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej
(Dz.U. z 1993 r., nr 93, poz. 429).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu
przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego
ochrony w czasie wojny, oraz własności organów w tych sprawach (Dz.U. z 2004 r.,
nr 34, poz. 294).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania (Dz.U.
z 2004 r., nr 40, poz. 355).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2004 r., nr 66, poz. 613).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu
nadawania medalu ,,Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (Dz.U. z 1991 r., nr 39, poz. 170).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2011 r., nr 46, poz. 239).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych
organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim
i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991
r., nr 46, poz. 203, tekst jednolity).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855, tekst jednolity).
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia
2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji (Dz.U. z 2002 r.,
nr 7, poz. 58).
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej
(Dz.U. z 2002 r., nr 171, poz. 1399).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2002 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r., nr 21, poz. 205).
Statut TOPR z 3 listopada 2012 roku.
Zapis Zarządu Głównego PL-CB RADIO.
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