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Proces zarządzania 
kryzysowego składa się 
z dwóch zasadniczych 

okresów: 
stabilizacji i realizacji.
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Stabilizacja

Obejmuje cykl działań przed wystąpieniem sytuacji 
kryzysowej, czyli fazy zapobiegania i przygotowania. 

To całokształt działań organizacyjnych podejmowanych na 
wszystkich szczeblach władzy, przygotowanie 

i wdrożenie inwestycji zapobiegających potencjalnym 
zagrożeniom, a także opracowanie i implementację procedur 
operacyjnych. Obejmuje on również czynności standardowe, 

prowadzone przez jednostki działające 
w tym zakresie, bez potrzeby uruchamiania procedur 

awaryjnych. 
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ZAPOBIEGANIE

PRZYGOTOWANIE

REAGOWANIE

ODBUDOWA
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ZAPOBIEGANIE ,   TO    DZIAŁANIA,    KTÓRE    ELIMINUJ Ą   LUB
REDUKUJĄ PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA  KATASTROFY 

ALBO   OGRANICZAJ Ą   JEJ    SKUTKI

1. ANALIZA 
(KATEGORYZACJA)

ZAGROŻEŃ

2. OCENA WRAŻLIWOŚCI
SPOŁECZEŃSTWA
NA ZAGROŻENIA

3. REGULACJE
PRAWNE

4. RACJONALNE
PLANOWANIE

ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

5. GOSPODAROWANIE
BUDŻETEM

6. OCENA STRAT 
LUDZKICH, MIENIA 
I INFRASTRUKTURY
POWODOWANYCH

PRZEZ KATASTROFĘ

7. OKREŚLENIE
PLANU DZIAŁA Ń

ZAPOBIEGAWCZYCH

8. OKREŚLENIE
ZASAD I SPOSOBÓW

KONTROLI I NADZORU
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PRZYGOTOWANIE,  TO  PLANOWANIE  JAK  NALE ŻY  ZAREAGOWAĆ 
W  PRZYPADKU  KATASTROFY, A  TAK ŻE  DZIAŁANIA  MAJ ĄCE   NA  CELU 

POWIĘKSZENIE  ZASOBÓW  SIŁ  I  ŚRODKÓW  NIEZBĘDNYCH    
DO EFEKTYWNEGO  REAGOWANIA

1. OPRACOWANIE
PLANU ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO

2. BUDOWA
CENTRUM ZARZĄDZANIA

KRYZYSOWEGO

3. OKREŚLENIE 
ZASAD KOMUNIKACJI

7. OKREŚLENIE ZASAD
STOSOWANIA PRZYMUSU
PRAWNEGO W STOSUNKU

DO LUDNOŚCI, ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH 

I SEKTORA PRYWATNEGO

4. OKREŚLENIE 
SYSTEMÓW

MONITOROWANIA

6. OKREŚLENIE
PROCEDUR ZWRACANIA

SIĘ O POMOC I JEJ 
UDZIELANIA

9. OPRACOWANIE
BAZ DANYCH

8. TWORZENIE BAZ
MAGAZYNOWYCH ORAZ
BAZ DANYCH O MOŻLI-

WOŚCI POZYSKANIA ŚROD-
KÓW I MATERIAŁÓW

5. ORGANIZACJA
SYSTEMU ALARMOWANIA

I OSTRZEGANIA

10. EDUKACJA 
SPOŁECZEŃSTWA

11. DOSKONALENIE 
SŁUŻB RATOWNICZYCH

12. AKCEPTACJA
SPOŁECZNA PONIESIO-

NYCH KOSZTÓW

13. UAKTUALNIANIE
ELEMENTÓW

PRZYGOTOWANIA
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Realizacja

Czas realizacji polega na kontroli 
sytuacji kryzysowych 

w drodze zaplanowanych działań, 
minimalizacji strat 

i odtworzeniu zniszczeń czyli fazy 
reagowania i odbudowy
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REAGOWANIE, TO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NASTĘPUJĄCYCH
PO   WYSTĄPIENIU    KATASTROFY.   CELEM    REAGOWANIA   JEST
DOSTARCZENIE   POMOCY   POSZKODOWANYM   I   OGRANIC ZENIE

WTÓRNYCH  ZNISZCZEŃ I STRAT

1.  URUCHOMIENIE 
PROCESU CIĄGŁEJ 

INFORMACJI
(ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ)

3. URUCHOMIENIE
SYSTEMÓW OSTRZEGA-

NIA I ALARMOWANIA

7. URUCHOMIENIE
PROCESU EWAKUACJI

2. ZORGANIZOWANIE
PUNKTU 

KONTAKTOWEGO
(INFORMOWANIE LUDNOŚCI)

5. URUCHOMIENIE
PROCEDUR

8. NEUTRALIZOWANIE
OGNISK ZAGROŻEŃ

12. URUCHOMIENIE
OCHRONY PSYCHOLO-

GICZNEJ  OFIAR

6. URUCHOMIENIE
STRUKTUR

RATOWNICZYCH

4. NATYCHMIASTOWA
REAKCJA SPOŁECZNO ŚCI

LOKALNEJ

9. ORGANIZOWANIE
SAMOPOMOCY 
SPOŁECZNEJ

10. WSPARCIE OPERACJI
PRZEZ SIŁY ZBROJNE

11. UDZIAŁ ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH  

I HUMANITARNYCH

13. STWORZENIE DORAŹ-
NYCH WARUNKÓW   DO
PRZETRWANIA  OSÓB 
POSZKODOWANYCH
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ODBUDOWA, TO  DZIAŁANIA,  MAJ ĄCE  NA CELU  PRZYWRÓCENIE
STANU POPRZEDNIEGO, A PONADTO TAKIE ODTWORZENIE INF RASTRUKTURY, 

KTÓRA  BĘDZIE MNIEJ WRAŻLIWA NA KOLEJN Ą KATASTROFĘ

1. SZACOWANIE SZKÓD

6. ODTWARZANIE I 
UZUPEŁNIANIE ZAPASÓW

- GOTOWOŚCI - SŁUŻB
RATOWNICZYCH

8. ODBUDOWA I PRZYWRÓ-
CENIE  SPRAWNOŚCI

INFRASTRUKTURY

2. ZAPEWNIENIE POMOCY
LUDNOŚCI

4. WYPŁACANIE 
ODSZKODOWAŃ 

POSZKODOWANYM
9. ODTWARZANIE BAZ 

MATERIAŁOWYCH

3. LECZENIE 
I REHABILITACJA

7. PRZYWRÓCENIE
RÓWNOWAGI 

I  BEZPIECZEŃSTWA
EKOLOGICZNEGO

5. INFORMOWANIE 
O PRAWACH 

I  OBOWIĄZKACH 10. INICJATYWA
LEGISLACYJNA

11. SPRAWNE
ADMINISTROWANIE

12. REALIZACJA
ZOBOWIĄZAŃ -

ROZLICZENIE KOSZTÓW
REAGOWANIA

14. MODYFIKACJA 
I AKTUALIZACJA

PLANÓW ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO

13. PODSUMOWANIE
I  WNIOSKI

15. PRACE DOKUMENTA-
CYJNE (SPRAWOZDANIA,

RAPORTY ITP.)
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Granice pomiędzy fazami kryzysowego są 
elastyczne, 

a fazy te mogą również przebiegać równolegle. 
Po każdorazowym zdarzeniu, w fazie odbudowy, 
wyciągane są wnioski na bazie których usprawnia 

się organizację działań zapobiegawczych i 
wzmacnia zabezpieczenia. Tym samym następuje 
sprzężenie zwrotne i rozpoczęcie pierwszej fazy 
nowego cyklu zarządzania kryzysowego – fazy 

zapobiegania. 
Wskazuje to na ciągłość procesu zarządzania 

kryzysowego.
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Brytyjski
Civil contingencies Act 2004. 

Szybkiego reagowania zaliczono – policję, straż pożarną, 
służby ratownictwa medycznego, straż wybrzeża, lokalne 
władze, ośrodki opiekuńcze agencje ochrony środowiska

Drugą kategorię stanowią instytucje wspierające pierwszą 
tj.: dostawcy energii, dostawcy gazu, służby komunalne, 
dostawcy telekomunikacyjni, operatorzy infrastruktury 
kolejowej, drogowej, lotniczej, inne strategiczne instytucje 
oraz specjaliści z zakresu BHP. 
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Ustawa o ZK - art. 19.

1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego 
na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

2. Do zadań wójta, burmistrza, prezydenta miasta 
w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem 

i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, 

w tym:
a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania 

kryzysowego,
b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia 

gminnego planu zarządzania kryzysowego;
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3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

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

5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

5a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania 
i usuwania skutków zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym;

6) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony 
infrastruktury krytycznej.
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3. Zadania wójt, burmistrz, prezydent miasta wykonuje przy pomocy 
komórki organizacyjnej urzędu gminy (miasta) właściwej w 
sprawach zarządzania kryzysowego.

4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta w 
zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest 
gminny zespół zarządzania kryzysowego powoływany przez 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta, który określa jego skład, 
organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej „zespołem 
gminnym”.

5. W skład zespołu gminnego, którego pracami kieruje wójt, 
burmistrz, prezydent miasta, wchodzą osoby powołane spośród:
1) osób zatrudnionych w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub 

jednostkach pomocniczych;
2) pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez 

przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta;

3) przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.

7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby 
zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
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Ustawa o ZK - art. 20.
1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze 

gminy (miasta) realizację następujących zadań:
1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania 

kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru 
w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania 
prowadzonych czynności;",

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 
publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz 
systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 

poszukiwawcze i humanitarne;
6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości 

obronnej państwa.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wójt, burmistrz, 

prezydent miasta może tworzyć gminne (miejskie) centra 
zarządzania kryzysowego.
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ZADANIA GZZK

Do zadań zespołu gminnego (powiatowego, wojewódzkiego) należy 
w szczególności:

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ 
na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wójtowi, 
burmistrzowi, prezydentowi, staroście, wojewodzie wniosków 
dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych 
w gminnym, powiatowym, wojewódzkim planie zarządzania 
kryzysowego;

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych 
z zagrożeniami;

4) opiniowanie gminnego, powiatowego, wojewódzkiego planu 
zarządzania kryzysowego.



Fr. Krynojewski

Do zadań centrów zarządzania 
kryzysowego należy:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na 
potrzeby zarządzania kryzysowego;

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 
publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz 
systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 

poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości 

obronnej państwa;
8) pełnienie całodobowego dyżuru lekarza koordynatora ratownictwa 

medycznego, (Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym - Dz. U. Nr 191, poz. 1410).
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POLICJA
Zgodnie z ujętymi w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji
zapisami, jest ona formacją służącą społeczeństwu, 
przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do 
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
umundurowaną i uzbrojoną.

Szczególne zadanie Policji związane jest z zabezpieczeniem 
mienia w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz ludzi 
w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. 

ZADANIA SŁUŻB
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ZADANIA  POLICJI  
W  WARUNKACH  KATASTROF  NATURALNYCH

I  AWARII  TECHNICZNYCH

1. ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE

2. DZIAŁANIA PORZĄDKOWE

3.  BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIA RATOWNICZE            

4.   PRZYWRÓICENE  STANU  PIERWOTNEGO
2013-11-14 19
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ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE

2013-11-14 20

 uzyskiwanie,  przetwarzanie  i  przekazywanie informacji  
o  zaistniałym  zdarzeniu  na potrzeby  kierowania,  
dowodzenia  i  współdziałania

 przekazywanie informacji i komunikatów o  zagrożeniu  
poprzez  policyjne  systemy łączności  oraz  urządzenia  
rozgłoszeniowe

 udostępnianie policyjnych systemów i środków łączności,  
innym organom i służbom ratowniczym w celu 
przekazywania informacji o zagrożeniu oraz dla potrzeb 
kierowania działaniami tych organów i służb, 
z  zachowaniem  zasady,  że te systemy  i  środki łączności 
obsługiwane  będą  wyłącznie przez funkcjonariuszy  policji
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DZIAŁANIA PORZĄDKOWE
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 umożliwienie swobody dojazdu i wyjazdu ekipom i jednostkom  ratowniczym
 zorganizowanie objazdów rejonów zagrożonych oraz informowanie  

o objazdach 
 ochrona porządku w miejscach pracy ekip ratowniczych oraz zabezpieczenie 

miejsc mogących stanowić dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi
 niedopuszczenie do tworzenia się zbiegowisk i  zapobieganie  objawom paniki
 egzekwowanie przestrzegania przepisów i poleceń kierujących działaniami  

ratowniczymi
 pilotowanie kolumn transportu sił ratowniczych oraz pojazdów wywożących 

rannych w przypadku wystąpienia utrudnień  w  ich  przemieszczaniu
 pomoc w wyznaczaniu miejsc zbiórek lub parkowania pojazdów służących do 

ewakuacji
 informowanie ludności o kierunkach, odległościach, sposobie dojścia lub 

dojazdu do miejsc zbiórek do ewakuacji
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 kierowanie ruchem na drogach przemieszczania się ewakuowanej 
ludności i w zależności od potrzeb pilotowanie kolumn pojazdów 
z ewakuowanymi

 ochrona porządku w miejscach pracy punktów medycznych, punktów 
zbiórek poszkodowanych itp.

 nadzór nad organizacją i fukcjonowaniem systemu ochrony 
pozostawionego mienia

 ochrona miejsc składowania mienia porzuconego i ewakuowanego 
oraz punktów pomocy humanitarnej

 przeszukiwanie terenu w celu zebrania, oznaczenia i zdeponowania 
porzuconego mienia

 uzyskiwanie i przekazywanie informacji  o miejscach pomocy 
medycznej  i przechowywania mienia

 prowadzenie wykazów ofiar i ich identyfikacja



Fr. Krynojewski

BEZPOŚREDNIE  DZIAŁANIA  
RATOWNICZE

 pomoc w ewakuacji osobom poszkodowanym, chorym i starszym, poprzez
wyprowadzanie tych osób z rejonów zagrożonych oraz udostępnianie
policyjnych środków transportu na potrzeby ewakuacji osób i mienia

 udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym
 udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań

ratowniczych
 udostępnianie policyjnych obiektów na potrzeby kierowania działaniami

ratowniczymi

2013-11-14 23
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PRZYWRÓCENIE STANU 
PIERWOTNEGO

 regulacja  ruchu  osób  i  pojazdów
 ochrona miejsc dystrybucji środków pomocy  humanitarnej
 udzielanie informacji o miejscach pobytu poszkodowanych, 

przechowywanego mienia oraz informacji o aktualnym 
stanie zagrożenia

 udział w pracach zabezpieczających urządzenia 
techniczne lub tworzenia umocnień w sytuacjach 
bezpośrednich eskalacji zagrożeń, gdy siły i środki 
podmiotów odpowiedzialnych za te prace są 
niewystarczające lub ich nie ma, a zaniechanie spowoduje 
powiększenie szkód wynikających z tych zagrożeń

2013-11-14 24
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Do głównych zadań PSP należy zaliczyć:
 walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, 

 ratownictwo techniczne, 

 ratownictwo chemiczne, 

 ratownictwo ekologiczne oraz 

 medyczne. 

Rozporządzenie MSW i A z 29.12.1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego 
systemu ratowniczo - gaśniczego

PSP
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Faza zapobiegania

- analiza zagrożeń

- wspieranie badań

- uświadamianie społeczeństwa i edukacja
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Faza przygotowania

- właściwy dobór i wyszkolenie kadry ( szkolenie 
teoretyczne i praktyczne )

- wyposażenie w sprzęt ratowniczy w zależności od 
zagrożeń na danym terenie

- organizacja KSRG
- tworzenie planów, systemów łączności czy procedur
- udział w pracach zespołu reagowania kryzysowego
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Faza reagowania

- przyjmowanie zgłoszeń oraz rozdysponowanie 
sił

- prowadzenie działań

- kierowanie działaniami ratowniczymi

- wykonywanie działań specjalistycznych

- walka za zagrożeniami
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Faza odbudowy

- usuwanie skutków zdarzenia

- ustalenie wstępnej przyczyny zdarzenia

- analiza przeprowadzonych działań

- pomoc w oszacowaniu szkód

- pomoc w przywracaniu normalnego funkcjonowania
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POGOTOWIE RATUNKOWE

Pogotowie ratunkowe jest jednostką organizacyjną 
wchodzącą w skład systemu opieki zdrowotnej.
Świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie 
pierwszej pomocy w ramach ratownictwa medycznego, 
prowadzi ambulatoria oraz transport chorych.
Personel medyczny, upoważniony do wykonywania 
medycznych działań ratunkowych reprezentują:
- pielęgniarki ratunkowe
- lekarze ratunkowi
- ratownicy medyczni
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Do podstawowych zadań należy zaliczyć:
 kwalifikowaną pierwszą pomoc - czynności podejmowane wobec 

osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, 
 medyczne czynności ratunkowe - świadczenia opieki zdrowotnej 

w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę 
systemu, w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 

 pierwszą pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu 
ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, 
w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego 
obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych 

 zespół ratownictwa medycznego - jednostkę systemu, podejmującą 
medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych 

Państwowe Ratownictwo Medyczne
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Pogotowie Ratunkowe - 999

Rodzaje ambulansów
S - Karetka Specjalistyczna (zespół wyjazdowy S -

dawny R)
P – Karetka Podstawowa (zespół wyjazdowy P –

dawny W)
N – Karetka Neonatologiczna (zespół transportowy N -

przewożący dzieci do pierwszego miesiąca życia)
T - Karetka Transportowa



Fr. Krynojewski

Inne służby:

 Pogotowie Gazowe, 

 Pogotowie Energetyczne,

 Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne, 

 Pogotowie Ciepłownicze, 

 Straż Miejska,

 Żandarmeria Wojskowa,

 Pododdziały Wojskowe Specjalistyczne itd..
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Pogotowie Gazowe - 992

 prowadzi całodobowy dyżur, którego zadaniem jest 
możliwie szybkie dotarcie do miejsca awarii, usunięcie 
zagrożenia i zapewnienie ciągłości dostaw gazu 
ziemnego. 

 zachowanie odpowiednich wymogów technicznych 
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 
instalacji wewnętrznych, co czyni gaz ziemny 
bezpiecznym nośnikiem energii.
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Pogotowie Energetyczne - 991

 Pracownicy Pogotowia Energetycznego naprawiają 
bądź zabezpieczają doraźnie w celu późniejszej 
naprawy uszkodzone linie energetyczne niezależnie od 
pory dnia, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 

 W pierwszej kolejności usuwane są awarie stwarzające 
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, np. przewody 
leżące na ziemi, przewrócone słupy linii 
energetycznych, zerwane przewody przesyłowe, itp. 

 W dalszej kolejności przywracane jest zasilanie domów 
i obiektów przemysłowych. 
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Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne -
994

 jednostka zajmująca się usuwaniem awarii 
i naprawianiem sieci oraz interwencjami 
podczas problemów z wodą w budynkach 
mieszkalnych
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Pogotowie Ciepłownicze - 993

 jednostka pracowników, powoływana przez 
operatora sieci ciepłowniczej. Jej zadania 
obejmują przyjmowanie informacji o awariach 
sieci ciepłowniczej (np. wyciekach), awariach 
dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej, 
interwencje (naprawa uszkodzeń i awarii) oraz 
udzielanie informacji o stanie sieci i trwających 
naprawach
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Straż Miejska - 986
Zadania stra ży miejskiej (gminnej) :
 ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
 czuwa nad porządkiem i kontroluje ruch drogowy (w zakresie 

określonym w przepisach o ruchu drogowym, o wiele mniejszym niż 
policja)

 współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia 
i zdrowia obywateli,

 pomaga w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych 
oraz innych miejscowych zagrożeń,

 do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca 
przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia – albo miejsc 
zagrożonych takim zdarzeniem – przed dostępem osób postronnych 
lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków 
zdarzenia,
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 współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie 
porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

 doprowadza osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień lub 
miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem 
swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, 
znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu 
albo życiu ich lub innych osób,

 informuje społeczność lokalną o stanie i rodzajach 
zagrożeń, a także inicjuje i uczestniczy w działaniach 
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym 
i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, 
samorządowymi i organizacjami społecznymi,

 konwojuje dokumenty, przedmioty wartościowe lub 
wartości pieniężne dla potrzeb gminy.
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Uprawnienia strażników miejskich (gminnych) 
w Polsce

 udzielanie pouczeń,
 legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia 

ich tożsamości,
 ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej 
jednostki Policji,

 nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia 
określone w trybie przewidzianym przepisami 
o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

 dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o 
ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków 
odwoławczych – w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie 
postępowania w sprawach o wykroczenia,
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 usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół 
w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu 
drogowym,

 wydawanie poleceń,
 żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych 

i samorządowych,
 zwracanie się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek 

gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności 
publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby 
o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o 
Policji,

 obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych 
obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

 możliwość dokonania kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości 
bagażu podręcznego osób w stosunku co do których zachodzi 
podejrzenie popełnienia przez nie czynu zabronionego.
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Polski Czerwony Krzyż (PCK)

najstarsza polska organizacja humanitarna będąca 
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 imprez masowych, 

propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, 
rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego 

prawa konfliktów zbrojnych.
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Zadania PCK 
 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 w celu odnajdywania 

zaginionych w czasie konfliktów zbrojnych i scalania rozdzielonych przez wojny 
rodzin

 upowszechnianie zasad i ideałów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca

 współpraca 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
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 prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie 
poprawy zdrowia publicznego

 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, opiekuńczych 

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 

wykonywania swoich zadań
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Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe

polska organizacja skupiająca ratowników wodnych. WOPR jest 
specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, 
powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego 
Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 

roku, uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na 
podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Zostało 

włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 
ustawą z dnia 8 września 2006 roku

WOPR jest członkiem International Life Saving międzynarodowej 
organizacji zrzeszającej ratowników.
Działalność WOPR jest współfinansowana ze środków Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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Podstawowe obowiązki ratownika
1. Stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał 

wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej.
2. Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób 

kąpiących się.
3. Kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać.
4. Wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych.
5. Sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego 

regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w kąpieliskach także 
nadchodzącej burzy.

6. Reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie 
kąpieliska lub pływalni.

7. Wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych 
aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych).

8. Codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie 
potrzeby – przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych 
obszarów kąpieliska z używalności.

9. Oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich 
przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek.

10. Bieżące prowadzenie dziennika pracy.
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Stopnie w WOPR
Ochotnicze 
 Młodszy Ratownik WOPR – uprawniony jest 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 jest 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 – uprawniony jest do samodzielnej pracy i kierowania zespołem 

ratowników na pływalniach otwartych i krytych.
 Ratownik Wodny Śródlądowy – uprawniony jest do samodzielnej pracy i kierowania zespołem 

ratowników na kąpieliskach śródlądowych.
 Ratownik Wodny Morski – uprawniony jest do samodzielnej pracy i kierowania zespołem ratowników 

na kąpieliskach morskich.
 Starszy Ratownik Wodny – jest to najwyższy stopień ratowniczy. Obligatoryjnie posiada wszystkie 

stopnie zawodowe (RWP, RWS, 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.

 Instruktor-Wykładowca WOPR – uprawniony do pracy w ratownictwie oraz do prowadzenia kursów 
szkoleniowych wszystkich stopni.
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Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) – organizacja prowadząca 
akcje ratownicze, szkolenia i zapobiegająca wypadkom na terenach górskich Polski.

Powstało w 1952 w Zakopanem. W jego struktury zostało wówczas także włączone 
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Obecnie GOPR tworzy 7 grup regionalnych:
 Bieszczadzka,
 Krynicka,
 Podhalańska,
 Jurajska,
 Beskidzka,
 Wałbrzysko-Kłodzka,
 Karkonoska.
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 GOPR obecnie, tak jak działający niezależnie TOPR, jest organizacją 
zamkniętą, czyli aby zostać ratownikiem GOPR-u, trzeba przejść 
intensywne szkolenie oraz testy i egzaminy kwalifikacyjne, które 
sprawdzają nie tylko umiejętności teoretyczne takie jak wiedza 
medyczna oraz topografia terenu, ale także kondycję fizyczną, 
umiejętność jazdy na nartach, itp. Ratownicy GOPR-u pełnią 24-
godzinne dyżury przez wszystkie dni w roku w swoich stacjach 
ratunkowych. Umieszczone są one zazwyczaj przy schroniskach, 
większych stacjach narciarskich oraz miejscach wytężonego ruchu 
turystycznego. Ratownicy dzięki sponsorom korzystają dzisiaj z 
nowoczesnego sprzętu ratowniczego, który znacznie usprawnia ich 
pracę, np. samochody terenowe, quady, skutery śnieżne, detektory 
lawinowe, GPS-y, itp.

 Ratowników GOPR-u można łatwo rozpoznać dzięki charakterystycznym 
strojom – czerwonym lub czerwono-niebieskim polarom, kurtkom, 
spodniom.

 Na stroju widnieje owalny symbol z błękitnym krzyżem pośrodku lub / 
oraz sam krzyż bezpośrednio na ubraniu wraz z podpisem GOPR. Na 
lewym ramieniu okalający, poziomy biało-niebiesko-biały pas.


