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1. Cele projektu
Głównym celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród
studentów na obszarze pogranicza. Osiągnięcie założonego celu będzie możliwe poprzez
działania kluczowe projektu w obszarze popularyzacji wiedzy, wymianę doświadczeń oraz
zintegrowania działania na rzecz poprawy współpracy służb zarządzania kryzysowego w na
obszarze pogranicza. Zwiększenie poziomu zatrudnienia umożliwią przede wszystkim dodatkowa wiedza praktyczna i umiejętności współpracy nabyte przez studentów studiów
dziennych kierunków Inżynierii Bezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Wewnętrznego poprzez
uczestnictwo w warsztatach praktycznych i wizytach studyjnych wspólnych polsko - czeskich
oraz poprawie poziomu komunikatywności poprzez uczestnictwo w kursie językowym polskiego i czeskiego (ze szczególnym uwzględnieniem specjalistcznego słownictwa z zakresu
zarządzania kryzysowego).
Celem dodatkowym projektu jest zbudowania platformy wymiany doświadczeń, przygotowanie potencjanych kadr zarządzania kryzysowego w obszarach pogranicza i dzięki temu
wzmocnienia współpracy, wspólnej koordynacji działań w Euroregionie Silesia oraz przygotowanie programu kursów kwalifikowanych z zarządzania kryzysowego na obszarze pogranicza. Projekt umożliwi tym samym zidentyfikowanie, rozpoznanie i usystematyzowanie różnic w zakresie funkcjonowania służb zarządzania kryzysowego po stronie polskiej i czeskiej
(tzw. Mapowanie systemów bezpieczeństwa cywilnego dla obszarów przygranicza) i promocję tych kwestii dla osiągnięcia długofalowych rezultatów.
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1. Cílů projektu
Hlavním cílem projektu je především zvýšit úroveň zaměstnanosti studentů/absolventů v
příhraniční oblasti. Dosažení stanoveného cíle bude možné prostřednictvím klíčových aktivit
projektu v oblastech šíření vědomostí, výměny zkušeností a integrace činností směřujících
ke zlepšení spolupráce v oblasti krizového řízení v příhraniční oblasti. Zvyšování úrovně
zaměstnanosti bude dosaženo dodatečnými praktickými znalostmi a schopnostmi získanými
studenty denního studia studijních oborů bezpečnostního inženýrství a vnitřní bezpečnosti
prostřednictvím spolupráce a účasti na praktických seminářích a společných studijních česko-polských návštěvách a zlepšení úrovně komunikačních dovedností prostřednictvím
účasti na jazykových kurzech - kurzu polštiny a kurzu češtiny (se zvláštním zohledněním
specializované slovní zásoby v oblasti krizového řízení). Dalším cílem projektu je vytvořit
platformu pro výměnu zkušeností a přípravu potencionálních pracovníků krizového řešení
v příhraničních oblastech, a tím posilovat spolupráci, společnou koordinaci činností
v Euroregionu Silesia a přípravu programu kurzů vhodných pro krizové řízení
v pohraniční oblasti. Projekt umožní identifikaci, diagnostiku a systematizaci rozdílů ve fungování sil krizového řízení na české a polské straně (tzv. Mapování systémů civilní bezpečnosti v příhraničních oblastech) a propagace těchto otázek pro dosažení dlouhodobých
výsledků.

6

2. Pojęcia podstawowe
Kryzys ma miejsce w sytuacji trwałego i głębokiego zaburzenia możliwości standardowego
działania, zachowania jednostki, grupy czy organizacji.
Sytuację kryzysową możemy zdefiniować jako niespodziewane i niepożądane zdarzenie lub
ciąg wydarzeń, stanowiących istotne zagrożenie dla otoczenia poprzez zachwianie dotychczasowej równowagi i naruszenie sprawności odbywających się procesów.
Zarządzanie kryzysowe: stanowi zespół przedsięwzięć organizacyjnych, logistycznych
i finansowych, których celem jest zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych, zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania, ciągłej gotowości
sił i środków do podjęcia działań, sprawnego reagowania oraz likwidacji skutków zaistniałej
sytuacji.
Klęska żywiołowa- ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie
objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi.
Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska
żywiołowa, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić skutki tej klęski. Wprowadza się na czas oznaczony, niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich
usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni.
Katastrofa – nagłe i nieoczekiwane wydarzenie niosące ze sobą negatywne skutki: straty materialne oraz straty w ludziach. Najczęściej odnosi się to do katastrof antropogenicznych, wywołanych przez ludzi.
Podział katastrof
Katastrofy naturalne (kataklizmy, klęski żywiołowe) wywołane są siłami przyrody. Należą do
nich osuwiska, pożary, lawiny, gradobicia, powodzie, susze, burze i huragany oraz trzęsienia
ziemi.
Katastrofy techniczne spowodowane są zwykle przez człowieka. Należą do nich katastrofy
budowlane, wypadki drogowe, kolejowe, lotnicze i morskie.
Katastrofy społeczne powstają np. na skutek zamieszek społecznych lub paniki tłumu.
Katastrofy intencjonalne spowodowane są konfliktami zbrojnymi, atakami terrorystycznymi,
w wyniku których poszkodowana zostaje ludność cywilna.
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2. Základní pojmy
Krize se děje v situaci trvalého a hlubokého narušení možností standardní operace, chování
jednotlivce, skupiny nebo organizace.
Krizovou situaci můžeme definovat jako neočekávanou a nežádoucí událost nebo řadu
událostí, které představují významnou hrozbu pro životní prostředí narušením stávající rovnováhy a narušením účinnosti probíhajících procesů.
Krizový management: je rizikový tým organizační, logistický a finanční, jejihž cílem je zamezit
mimořádné události, zajištění efektivity rozhodovacích struktur na všech úrovních řízení, konstantní připravenost sil a prostředků, aby opatření přijaly, hladkou reakci a likvidaci následků
vzniklé situace
Přírodní katastrofa - extrémní přírodní jev, který způsobuje značné škody v oblasti, na kterou
se tento jev týká, často zanechává změněný pohled na zemský povrch
Stav přírodních katastrof může být zaveden v oblasti, kde došlo k přírodní katastrofě, stejně
jako v oblasti, kde došlo nebo může nastat katastrofa.
Zavádí se na určitou dobu nezbytnou k tomu, aby se zabránilo následkům přírodní katastrofy
nebo jejich odstranění, ne delší než 30 dnů.
Katastrofa - náhlá a neočekávaná událost s negativními důsledky: materiální ztráty
a ztráty u lidí. Nejčastěji se to týká katastrof způsobených člověkem.
Rozdělení katastrof
Přírodní katastrofy (katastrofy, přírodní katastrofy) jsou způsobeny přírodními silami. Patří
k nim sesuvy půdy, požáry, laviny, krupobití, záplavy, sucha, bouře a hurikány
a zemětřesení.
Technické katastrofy jsou zpravidla způsobeny člověkem. Patří sem stavební katastrofy, silniční, železniční, letecké a námořní nehody.
Společenské katastrofy vznikají například v důsledku sociálních nepokojů nebo paniky davu.
Úmyslné katastrofy jsou zapříčiněny ozbrojenými konflikty, teroristickými útoky, jejichž následkem je poškozeno civilní obyvatelstvo.
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3. System zarządzania kryzysowego w Polsce
Podstawowym aktem prawnym, w którym opisana została cała struktura systemu zarządzania
kryzysowego w Polsce jest Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
Stworzony system jest wieloszczeblowy – począwszy od poziomu gminnego, poprzez poziom
powiatowy i wojewódzki, aż do poziomu resortowego i centralnego (Rys. 1.). System składa
się z organów decyzyjnych (decydentów), organów opiniodawczo-doradczych oraz organów
koordynacyjno-wykonawczych, nazywanych sztabowymi (czyli centrów zarządzania kryzysowego będących w 24-godzinnej gotowości do podjęcia działań bez względu na szczebel centrum w całej strukturze systemu ZK). Poszczególne elementy struktury rozmieszczone są na
terenie całego kraju zgodnie z podziałem administracyjnym.

KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT
RADA MINISTRÓW

WOJEWODA

STAROSTA

Rządowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół
Zarządzania Kryzysowego

Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego

Kryzys w
województwach
Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa

Kryzys w powiatach

Wojewódzke Centrum
Zarządzania Kryzysowego

WÓJT /
BURMISTRZ /
PREZYDENT MIASTA

GMINA

Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego

Kryzys w gminach

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego

ZDARZENIA
GMINNE

ZDARZENIA POWIATOWE
ZDARZENIA WOJEWÓDZKIE
ZDARZENIA KRAJOWE

Rysunek 1. System zarządzania kryzysowego w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

3.1 Organizacja systemu na poziomie krajowym
Na szczeblu państwowym organami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe są Prezydent oraz Prezes Rady Ministrów z całą Radą Ministrów. Najważniejszą jednostką jest Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (RZZK) utworzony na podstawie Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Jest to organ opiniodawczo-doradczy najwyższego szczebla systemu, właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego. Na czele RZZK stoi Prezes Rady Ministrów. Organem koordynacyjno-wykonawczym Rady Ministrów jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB)podległe bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Rządowym Centrum Bezpieczeństwa kieruje Dyrektor,
który tym samym jest sekretarzem Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
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3. Systém krizového řízení v Polsku
Základním právním aktem, v němž je popisována celá struktura systému krizového řízení
v Polsku, je zákon ze dne 26. dubna 2007 o krizovém řízení. Vytvořený systém je víceúrovňový
- počínaje obecní úrovní, přes poviat a vojvodství až po oblastní a centrální úroveň (obr. 1).
Systém se skládá z rozhodovacích orgánů (rozhodující činitele), poradních orgánů a koordinačních a výkonných orgánů, nazývané štábovými (tj center krizového řízení, které jsou ve 24
hodinové připravenosti jednat bez ohledu na úroveň středu celé struktury systému ZK). Jednotlivé prvky struktury jsou rozmístěny po celé zemi podle správního oddělení.

STÁT
VOJVODSTVÍ
OKRES
OBEC
RADA MINISTRŮ

VOJVODA

STAROST

Vládní Tým

Vojvodský Tým

A
Okresní Tým

Krizového Řízení

Krizového Řízení

Krizového Řízení

Kryze ve vojvodstvích
Vládní Bezpečnostní
Centrum

STAROSTA /
PRIMÁTOR/
PREZIDENT
MĚSTA

Kryze v okresech

Vojvodské Centrum
Krizového Řízení

Obecní Tým
Krizového Řízení
Krize v obcích

Okresní Centrum
Krizového Řízení

Obecní Tým
Krizového Řízení

KOMUNÁLNÍ UDÁLOSTI

OKRESNÍ UDÁLOSTI
VOJVODSKÉ UDÁLOSTI
STÁTNÍ UDÁLOSTI

Obrázek 1. Systém krizového řízení v Polsku
Zdroj: vlastní studie založená na vládním bezpečnostním středisku

3.1 Organizace systému na národní úrovni
Na státní úrovni jsou orgány odpovědné za řešení krizí Prezidentem a Předsedou vlády
s celou Radou ministrů. Nejdůležitějším útvarem je Vládní Tým Řízení Krizí (RZZK) zřízený na
základě zákona o krizovém řízení. Jedná se o poradní a konzultační orgán na nejvyšší úrovni
systému, který je příslušný pro zahájení a koordinaci činností prováděných v oblasti krizového
řízení. V čele RZZK stojí Předseda Rady Ministrů. Koordinačním a výkonným orgánem Rady
Ministrů je Centrální bezpečnostní středisko (RCB), které přímo předává předsedovi vlády.
Vládní středisko pro bezpečnost řídí ředitel, který je tudíž tajemníkem Vládního Krizového Managementu.

10
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Rysunek 2. Struktura organizacyjna Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie Wioletta Nowak
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Szef Centrum Zarządzania
Kryzysowego Ministerstwa
Obrony Narodowej
- Sekretarz
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Ministerstwie Obrony
Narodowej

Minister Obrony Narodowej
- Przewodniczący

Dyrektor Departamentu
Polityki Bezpieczeństwa
Narodowego
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Ministerstwa Obrony
Narodowej

Szef Sztabu
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Polskiego
- Zastępca

Dyrektor Departamentu
Strategii i Planowania
Obronnego

Dyrektor Departamentu
Prasowo-Informacyjnego

Szef Służby Wywiadu
Wojskowego

Szef Służby
Kontrwywiadu
Wojskowego

Rysunek 3. Skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego MON
Źródło: opracowanie Wioletta Nowak

3.2 Organizacja systemu na poziomie wojewódzkim
Na terenie województwa organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest wojewoda. Zadania wojewody zostały szczegółowo wyjaśnione w Art. 14 ust. 2 ustawy [2]. Obejmują one m.in.:


Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa;



Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego;



Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu
zarządzania kryzysowego;



Organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
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Obrázek 2. Organizační struktura vládního bezpečnostního střediska
Zdroj: vypracování Wioletta Nowak
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kontrarozvědky
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Obrázek 3. Složení Týmu pro řízení krizí MON
Zdroj: vypracování Wioletta Nowak

3.2 Organizace systému na úrovni vojvodství
Ve vojvodství je příslušným orgánem ve věcech krizového řízení Vojvoda. Úkoly Vojvody
byly podrobně vysvětleny v čl. 14 odst. 2 zákona. Zahrnují mimo jiné:


Řízení monitoringu, plánování, reakce a odstraňování následků hrozeb ve vojvodství;



Realizace úkolů v oblasti civilního plánování;



Řízení, organizace a provádění školení, cvičení a školení v oblasti krizového řízení;



Organizace plnění úkolů v oblasti ochrany kritické infrastruktury.

Vojvoda obdrží pokyny pro provinční plány pro řešení krizí od ministra příslušného pro veřejnou správu. V provinčních úřadech jsou jmenovány týmy pro řízení krizového řízení, podobně
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Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu
zarządzania kryzysowego;



Organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Wytyczne do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego wojewoda otrzymuje od Ministra
właściwego do spraw administracji publicznej. W urzędach wojewódzkich powoływane są, podobnie jak na poziomie resortowym, wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego. Zespoły
powołuje wojewoda, który także określa ich skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.

3.3 Organizacja systemu na poziomie powiatowym
Organem właściwym w zakresie zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta
jako przewodniczący zarządu powiatu. Zakres zadań należących do starosty określony został
w Art. 17 ust. 2 ustawy o Zarządzaniu kryzysowym. Zadania te starosta wykonuje przy pomocy
powiatowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu. Tworzony jest także
powiatowy zespół zarządzania kryzysowego.

3.4 Organizacja systemu na poziomie gminnym
Na terenie gminy organem właściwym w zakresie zarządzania kryzysowego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Na najniższym szczeblu systemu zarządzania kryzysowego również powoływany jest gminny zespół zarządzania kryzysowego oraz może być tworzone
gminne centrum zarządzania kryzysowego. Zadania obu tych jednostek są tożsame z zadaniami odpowiadającym im jednostek wyższych szczebli.

4. Strategia bezpieczeństwa narodowego
4.1 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi
Rady Ministrów. Utworzenie RCB jest znaczącym krokiem w budowaniu efektywnego i kompleksowego systemu zarządzania kryzysowego. Systemu, dzięki któremu można zapobiegać
kryzysom, a w razie ich wystąpienia, poprzez profesjonalne działania, minimalizować ich
skutki. Zbudowano strukturę ponadresortową, której celem jest zoptymalizowanie i ujednolicenie postrzegania zagrożeń przez poszczególne resorty, a tym samym podwyższenie stopnia
zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez właściwe służby i organy administracji
publicznej. Powstanie RCB porządkuje funkcjonowanie zespołów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, utworzonych na podstawie przepisów regulujących funkcjonowanie
organów administracji publicznej. Powstanie RCB porządkuje funkcjonowanie zespołów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, utworzonych na podstawie przepisów
regulujących funkcjonowanie organów administracji publicznej w przypadku stanu klęski żywiołowej. Do podstawowych zadań RCB należy dokonywanie pełnej analizy zagrożeń, w
oparciu
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jako na úrovni departementů. Týmy jsou jmenováni vojvodou, který také definuje jejich složení,
organizaci, místo a pracovní režim.

3.3 Organizace systému na úrovni okresu
Příslušným orgánem v oblasti krizového řízení v oblasti okresu je starosta jako předseda rady
okresu. Rozsah úkolů náležících do starosty je uveden v čl. 17 odst. 2 Zákona o krizovém
řízení. Tyto úkoly provádí starosta s pomocí administrativních jednotek okresu a organizačních
jednotek okresu. Rovněž se vytváří tým okresních krizí.

3.4 Organizace systému na úrovni obce
V obci je kompetentním orgánem v oblasti krizového řízení vedoucí obce, starosta nebo prezident města. Na nejnižší úrovni systému krizového řízení se zřizuje také obecní tým pro řešení
krizí a může být zřízeno obecní středisko krizového řízení. Úkoly obou jednotek jsou shodné
s úkoly příslušných jednotek vyšší úrovně.

4. Strategie národní bezpečnosti
4.1 Vládní bezpečnostní centrum
Státní bezpečnostní středisko je oddělení státního rozpočtu podřízené předsedovi vlády. Vytvoření RCB je významným krokem při budování účinného a komplexního systému řízení krizí.
Systém, který může předcházet krizím, a pokud k nim dochází prostřednictvím profesionálních
akcí, minimalizuje jejich účinky. Byla vybudována superdisciplinární struktura zaměřená na
optimalizaci a sjednocení vnímání hrozby jednotlivými ministerstvy a zvýšení schopnosti obtížných služeb řešit komplikované situace příslušnými útvary a orgány veřejné správy. Zřízení
RCB organizuje fungování týmů příslušných pro záležitosti řízení krizí zřízených na základě
ustanovení upravujících fungování orgánů veřejné správy v případě stavu přírodní katastrofy.
Mezi základní úkoly RCB patří analýza úplných hrozeb na základě údajů získaných ze všech
možných "krizových center" působících ve veřejné správě a na základě údajů od mezinárodních partnerů. Navíc úkoly RCB zahrnují vývoj optimálních řešení pro vznikající krizové situace a také koordinaci toku informací o hrozbách.

4.2 Spolupráce jako součást bezpečnostní politiky s NATO
Bezpečnostní politika NATO se skládá ze tří základních oblastí činnosti. Jsou zde rozlišeny:
1.

Řízení krizí;

2.

Kolektivní obrana;

3.

Spolupráce v oblasti bezpečnosti.

Základním spojeneckým dokumentem, v němž jsou obsaženy postupy pro řešení krizí, je
Příručka systému NATO pro řešení krizí (NATO Crisis Response System Manual NCRSM).
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o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych” funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od partnerów międzynarodowych.
Ponadto do zadań RCB należy opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się
sytuacji kryzysowych, a także koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach.

4.2 Współpraca w ramach polityki bezpieczeństwa z NATO
Polityka bezpieczeństwa NATO składa się z trzech fundamentalnych obszarów działania. Wyróżniane są tutaj:
1)

Zarządzanie kryzysowe;

2)

Obronę kolektywną ;

3)

Współpracę na rzecz bezpieczeństwa.

Podstawowym dokumentem sojuszniczym, w którym zawarte są procedury zarządzania kryzysowego jest Instrukcja Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NATO Crisis Response
System Manual – NCRSM) [8].
NATO realizuje działania na szerokim spektrum: od działań wojskowych, stabilizacyjnych
i pokojowych po obronę ludności przez skutkami klęsk naturalnych i katastrof technicznych,
czy nawet pomoc humanitarną. Zawiera się tutaj zatem planowanie cywilne, współpraca cywilno-wojskowa oraz zarządzanie skutkami. Tym samym stwarzane są warunki do reagowania
na różne zdarzenia kryzysowe. Proces reagowania kryzysowego zawarty w NCRSM obejmuje
sześć faz (Rys. 4).

FAZA 1
Ostrzeganie
i
Alarmowanie

FAZA 2
Ocena
sytuacji
kryzysowej

FAZA 3
Wybór opcji
reagowania
kryzysowego

FAZA 4
Planowanie
działań
(operacji
reagowania
kryzysowego)

FAZA 5
Realizacja
operacji
reagowania
kryzysowego

FAZA 6
Powrót
do sytuacji
wyjściowej

CYWILNO-WOJSKOWY
PROCES OCENY

Rysunek 4. Proces reagowania kryzysowego NATO
Źródło: opracowanie Wioletta Nowak

5. Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych
przez
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NATO provádí činnosti v širokém spektru: od vojenských, stabilizačních a mírových činností
až po obranu obyvatelstva před vlivy přírodních katastrof a technických katastrof či dokonce
humanitární pomoci. To zahrnuje civilní plánování, civilně-vojenskou spolupráci a řízení
následků. Tak jsou vytvořeny podmínky pro reakci na různé krizové události. Proces krizové
reakce v NCRSM zahrnuje šest fází (obr. 4).

FÁZE 1
Varování a Upo-

FÁZE 2

FÁZE 3

Ohodnocení

Výběr možností

FÁZE 4

nouzové odezvy

FÁZE 5

FÁZE 6

krizové situace

Plánovací činnosti

Provádění operací

Návrat do

(operace reakce

reakce na krize

výchozí situace

zornění

na krize)
PROCES CIVILNÍHO
VOJENSKÉHO HODNOCENÍ

Obrázek 4. Proces krizové reakce NATO
Zdroj: vypracování Wioletta Nowak

5. Národní záchranný a protipožární systém
Národní záchranný a protipožární systém (KSRG) - byl založen v roce 1991 a začal fungovat
v roce 1995. Smyslem jeho existence je sjednocení aktivit záchranné povahy, které se uskuteční v případě ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, provedené Státním
Hasičským záchranným sborem a dalšími subjekty záchranné služby (především dobrovolné
hasičské brigády). Ústředním orgánem státní správy ve věcech týkajících se organizace
národního záchranného a protipožárního systému je vedoucí velitel Státní požární služby.
KSRG, který plní své úkoly koordinací boje proti požárům a jiným přírodním katastrofám a
pomoc technickou, zdravotní a ekologickou na všech úrovních státní správy. Národní
záchranný a protipožární systém je nedílnou součástí státního bezpečnostního systému.
Národní záchranný a protipožární systém je rozdělen na tři úrovně:
• Úroveň okresu: Struktura KSRG v jednotlivých okresech závisí na druhu hrozeb a sítích
záchranných jednotek. Dispečerský systém jednotek při záchranných operacích a upozorňování spolupracující subjekty se provádí prostřednictvím místní polohy řízení a spolupracuje s polohami PSP spolupracuje s stanicemi v působnosti samosprávy, místodržitelů
obcí, starostů, městských prezidentů a starosů.
• Úroveň provinční: provinční úroveň hraje roli při koordinaci a pomoci v situacích, které vyžadují použití sil a prostředků z vnější strany kraje, ve kterém dojde k události.
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Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne).
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:
 Poziom powiatowy: Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagro-

żeń 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.
 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.
 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.
W przypadku gdy siły i środki systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu lub województwa okażą się niewystarczające (drastyczny wzrost skali zdarzenia, równoczesność
zdarzeń, brak jednostek specjalistycznych) lub zdarzenie swym zasięgiem wykracza poza ten
obszar, uruchamiany jest wyższy poziom systemu ratowniczo-gaśniczego.

6. Plany reagowania kryzysowego
Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK) jest dokumentem planistycznym, przygotowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ministerstwami, urzędami
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Základní KSRG síly a prostředky na regionální úrovni jsou provinční rezervy pracující
s odbornými skupinami (oddělené napájení a zdrojů z okresní úrovni) a národní základ specializovaného vybavení. Dispečerský systém jednotek při záchranných operacích
a upozorňování spolupracující subjekty se provádí zemský nouzové koordinace po PSP
spolupracuje s centry pro řízení krizí v krajině .
 Úroveň centrální: Úroveň centrální plní podpůrnou a koordinační úlohu v situacích vyžadujících využití sil a zdrojů mimo oblast, ve které se událost odehrává. Základní síly
a prostředky národního záchranných a protipožárního systému na centrální úrovni je centrální dispečerské zálohy odborných skupin (oddělené napájení a zdroje z provinční úrovni),
národní databáze speciálního zařízení a na síle a zdrojích škol PSP. Dispečerský systém
jednotek při záchranných operacích a upozorňování spolupracující subjekty se provádí
prostřednictvím Národního záchranného koordinačního centra a civilní ochranu.
Pokud nejsou dostatečné síly a prostředky záchranného a protipožárního systému v kraji nebo
okresu (drastické zvýšení rozsahu akce, simultánnosti událostí, nedostatek specializovaných
jednotek) nebo pokrytí akce mimo tento prostor, je spuštěna vyšší úroveň záchranného a protipožárního systému.

6. Plány reakce na krize
Národní plán krizového řízení (KPZK) je plánovací dokument připravený vládním bezpečnostním střediskem ve spolupráci s ministerstvy, ústředními úřady a voivodshipy na
základě zákona o krizovém řízení. Byl vyvinut zejména pro potřeby předsedy vlády a Rady
ministrů. Jedná se o počáteční dokument v procesu územního plánování na centrální
a provinční úrovni. KPZK, v souladu se zákonem o krizovém řízení, je aktualizován nejméně
jednou za dva roky, ale i tehdy, když bude nalezen výsledek aktivačních postupů potřebujících
opravy nebo doplnění řízení, nebo v případě změn právních aktů, které jsou důležité pro fungování KPZK.

7. Civilní plánování jako součást krizového řízení
7.1 Plánování civilní obrany
Plánování civilní obrany v Polsku se zabývá o civilní obranu země. Vedoucí civilní obrany na
úrovni komunity, okres a vojvodství rozvíjejí a vyjadřují názor na tzv plány civilní ochrany, které
jsou nejdůležitějším pokynem pro civilní orgány v případě ohrožení lidí. Vedoucí civilní obrany
na regionální úrovni je předseda komise, na krajské úrovni měst nebo hrabství – starosta nebo
prezydent města, na úrovni města - předseda komise, předseda města, prezident. Základními
organizačními jednotkami jsou útvary civilní obrany, které mohou sestávat z oddělení určených
pro obecné úkoly i specializovaných jednotek (např. záchranné služby). Jsou vytvořeny rozhodnutím místních správních orgánů a zaměstnavatelů. Služba ve strukturách civilní obrany
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centralnymi i województwami, w oparciu o ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Został opracowany w szczególności na potrzeby Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. Jest dokumentem wyjściowym w procesie planowania cywilnego na szczeblu centralnym i wojewódzkim.
KPZK, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, jest aktualizowany nie rzadziej niż raz na
dwa lata, jednak również wtedy, gdy w wyniku uruchomienia procedur zostanie stwierdzona
potrzeba

wprowadzenia

korekty,

bądź

uzupełnienia

danej

procedury

lub

w przypadku zmiany aktów prawnych, mających znaczenie dla funkcjonowania KPZK.

7. Planowanie cywilne w ramach zarządzania kryzysowego
7.1 Planowanie obrony cywilnej
Planowaniem obrony cywilnej w Polsce zajmuje się Obrona Cywilna Kraju. Szefowie Obrony
Cywilnej na poziomie gminy, powiatu i województwa opracowują i opiniują tzw. plany obrony
cywilnej, które są najważniejszą instrukcją dla władz cywilnych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludności. Szefem Obrony Cywilnej na poziomie województwa jest wojewoda, na
poziomie powiatu lub miasta na prawach powiatu – starosta lub prezydent miasta, na poziomie
gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są
formacje obrony cywilnej, które składać się mogą z oddziałów przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych, jak i jednostek specjalistycznych (np. ratownictwa). Są one tworzone decyzją terenowych organów administracyjnych oraz pracodawców. Służba w strukturach
Obrony Cywilnej Kraju jest obowiązkiem obywatela RP, na mocy Ustawy o powszechnym obowiązku obronnym z 21 listopada 1967. Odbywa się ona na zasadach zbliżonych do służby
wojskowej. Może być zarządzona jako służba zastępcza.

7.2 System Wczesnego Ostrzegania
System wczesnego ostrzegania (SWO) – to system stworzony do informowania
o niepożądanych zdarzeniach np. katastrofach naturalnych w czasie na tyle wczesnym, aby
była możliwość działania zapobiegającego lub zmniejszającego straty, np. ewakuacji ludzi i ich
dobytku. Przykładem może być powstały już system ostrzegający przed tsunami.

7.3 Ewakuacja ludzi, zwierząt, mienia z terenów zagrożonych
Ewakuacja (łac. evacuatio – opróżnianie; znikanie) – zorganizowane przemieszczenie ludzi,
czasem wraz z dobytkiem, z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny.
Ewakuacja może być zarówno działaniem na stosunkowo niewielką skalę, jak na przykład wyprowadzenie ludzi z pojedynczego budynku zagrożonego pożarem, jak również może stanowić dużą i złożoną akcję logistyczną, jak w przypadku terenów zagrożonych przez nieprzyjaciela podczas działań wojennych, lub obszarów dotkniętych żywiołem (np. podczas powodzi).
Dekontaminacja polega na usunięciu lub zneutralizowaniu substancji toksycznej powodującej
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země je povinností polského občana podle zákona o všeobecné obranné povinnosti ze dne
21. listopadu 1967. probíhá za podobných podmínek jako vojenská služba. Lze jej spravovat
jako náhradní službu.

7.2 Systém včasného varování
Systém včasného varování (SWO) – Jedná se o systém k hlášení nežádoucích účinků,
jako např. přírodní katastrofy při dostatečně včasném oznámení, aby mohl jednat tak, aby se
všecně zabránilo nebo snížilo rizyko ztrát, např. evakuace osob a jejich majetku. Příkladem
může být již vytvořený varovného systemu před tsunami.

7.3 Evakuace lidí, zvířat, majetku z ohrožených oblastí
Evakuace (Lat. evacuatio- vyprazdňování, zmizení) - strukturovaný pohyb osob, někdy
s věcmi, z místa, kde je riziko, do bezpečné oblasti. Evakuace může být buď provoz na relativně malém měřítku, například vyprováděním lidí z jedné budowy, ve které hrozí nebezpečí
požáru, stejně jako mohou být velké a komplexní akční logistiky, jako je tomu v případě oblastí
ohrožených nepřítelem během války, nebo v oblastech postižených katastrofou (např. během
povodně). Dekontaminace zahrnuje odstranění nebo neutralizaci toxické látky, která způsobuje chemickou nebo biologickou kontaminaci lidí, zvířat a zařízení. Oblasti přepracování jsou
uspořádány v bezprostředním nebezpečném pásmu. Tato činnost provádí specializovaná jednotka státní hasičské stanice
Triage znamená segregaci, tj. vyšetření a klasifikaci obětí v závislosti na naléhavosti léčby
a evakuaci. Během lékařské segregace jsou zraněni označeni barevnými kódy v závislosti na
stupni ohrožení života a naléhavosti evakuace.

8. Logistická bezpečnost v krizovém řízení
Jedním z nejdůležitějších úkolů, které jsou uděleny státu ve věcech spojených s krizovým
řízením je zajištění bezpečnosti osob a jejich majetku v nouzových situacích. Ke splnění těchto
úkolů zřídit orgánů a institucí spolu se silami a prostředky nutné k záchraně lidských životů,
zdraví a majetku občanů - z dopadů přírodních katastrof, přírodními pohromami či technickými
selháními. Zajištění logistiky lze rozdělit kvůli jeho roli v řešení krizí: ochrana řídících struktur
logistiky krize a zajištění logistiky, který je připraven plnit úkoly pro potřeby civilní ochrany v
době nouze. Také v tomto případě je koncept logistického zabezpečení v době krizové situace
nahrazen pojmem logistická podpora nebo krizová logistika.

9. Komunikace v krizové situaci
Komunikace v krizových situacích nastává, když se musíte vyrovnat se situací, která se již
stala a často se stala tématem ve fóru veřejné mínění. Fáze výstavby krizové komunikace
před a během krize: najít seznam potenciálních hrozeb,
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skażenie chemiczne lub biologiczne ludzi, zwierząt i sprzętu. W pobliżu strefy bezpośredniego
zagrożenia organizowany jest obszar dekontaminacji poszkodowanych. Czynność ta przeprowadzana jest przez specjalistyczne jednostki państwowej straży pożarnej. Triage oznacza segregowanie, czyli badanie i klasyfikację poszkodowanych w zależności od pilności leczenia i
ewakuacji. Podczas segregacji medycznej poszkodowani są oznaczani kodami barwnymi w
zależności od stopnia zagrożenia życia i pilności ewakuacji.

8. Zabezpieczenie logistyczne w zarządzaniu kryzysowym
Jednym z najważniejszych zadań, jakie nakłada się na państwo w kwestiach związanych
z zarządzaniem kryzysowym jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludności oraz ich mienia w
sytuacjach

zagrożenia.

Aby

sprostać

tym

wyzwaniom,

powołano

organa

i instytucje wraz z siłami i środkami niezbędnymi do ratowania życia, zdrowia i mienia obywateli
- przed skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych. Zabezpieczenie logistyczne można podzielić ze względu na jego rolę w systemie zarządzania kryzysowego na: zabezpieczenie logistyczne struktur zarządzania kryzysowego oraz zabezpieczenie
logistyczne, które przygotowane jest do realizacji zadań na potrzeby ochrony ludności w chwili
wystąpienia sytuacji kryzysowej. Również i w tym przypadku pojęcie zabezpieczenia logistycznego w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej zastępuje się określeniami: wsparcie logistyczne lub logistyka sytuacji kryzysowych.

9. Komunikacja w sytuacji kryzysowej
Komunikacja w sytuacjach

kryzysowych ma miejsce wówczas, gdy trzeba radzić sobie

z sytuacją, która już zaistniała i często stała się tematem na forum opinii publicznej. Etapy
budowy komunikacji kryzysowej

przed i w czasie kryzysu:

znalezienie

listy

potencjalnych zagrożeń, określenie grup docelowych, interpretacja zagrożeń przez poszczególne grupy docelowe, prognozowanie działań antykryzysowych, tworzenie zespołu kryzysowego, redagowanie informacji w komunikacji kryzysowej, analiza i wyciąganie wniosków.
Błędy komunikacji kryzysowej: nieposiadanie planu przesłania w razie nieprzewidzianego
wypadku, nieprzestrzeganie planu przesłania, całkowity brak komunikacji (unikanie odpowiedzi lub milczenie), nieposiadanie przygotowanej i dostępnej informacji o osobie do kontaktu/dalszych działań (kryzysowe infolinie przedsiębiorstwa, dane kontaktowe rzecznika prasowego przedsiębiorstwa lub rzeczników itp.), odpowiadanie "bez komentarza" na każde pytania, niezgrabna lub spóźniona reakcja, celowe wprowadzanie w błąd lub niestosowne i
przedwczesne wskazywanie kozła ofiarnego. O sukcesie komunikacji w kryzysie uważa się
właściwy dobór trzech elementów: komunikatu (treści), czasu jego ogłoszenia, mediów.
Zasady komunikacji kryzysowej:


Nie kłam; Nie bagatelizuj, nie próbuj przeczekać;
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cílových skupin, výklad hrozby jednotlivých cílových skupin, předpovídání protikrizová
opatření, vytvoření krizového týmu, editaci informací v krizové komunikace, analýzy a závěrů.
Chyby krizová komunikace: neposkytnutí v případě nepředvídané nehody, nedodržení plánu
odeslání, úplného nedostatku komunikace (vyhýbání se odpovědi nebo ticha), bez dostupných
a dostupných kontaktních informací / následných opatření (firemní linky krizové společnosti,
kontaktní údaje mluvčích nebo mluvčích společnosti atd.), odpovídat "bez poznámky" na
každou otázku, nepříjemnou nebo pozdní odezvu, úmyslně zavádějící nebo nevhodnou
a předčasnou indikaci obětního beránka. Správná volba tří prvků je považována za úspěšnou
komunikaci v krizi: zpráva (obsah), doba jejího oznámení a média.
Pravidla komunikace v oblasti krizí:


Nelžete; Nepodceňujte, nesnažte se čekat



Co nejdříve se veřejně k věci vyjádřete



Vytvořte plán a implementujte ho, přemýšlejte o krocích vpřed



Komunikujte jedním hlasem



Veďte dialog, ne monolog



Nespekulujte a neprovádějte hypotézy



Nezapomeňte na interní komunikaci



Vyvarujte se konfliktu



Přemýšlejte o tom, co se bude dít dál - bojujete za svůj obraz po krizi, pravdu popírejte
na faktech, dokumentech

Jazyk vnitřní a vnější krizové komunikace musí být jasný, nebyrokratický, přizpůsobený
vnímání průměrného příjemce, pozitivní.
ORGANIZAČNÍ ASPEKTY KRIZOVÉ KOMUNIKACE
 předchozí vývoj postupů (plán),
 rychlost (klíčových prvních 24 hodin),
 odstranění nedostatku informací,
 udržování alespoň tří kanálů účinné komunikace mezi odesílatelem a příjemcem,
přičemž informace poskytované veřejnosti by měly pocházet z jednoho zdroje
a měly by být schváleny krizovým štábem,
 založení týmu pro komunikaci u krizového štábu a mluvčího,
mluvčí je osoba, která se nerozhodne, co říct. Jeho úkolem je poskytovat dříve připravené informace. Osoba věnovaná této pozici by měla být schopna ovládat silné emoce,
 cítit se zodpovědná za organizaci, dovedně oslavovat a dobře prezentována před kamerou,


sledování reakce příjemců na vysílání zpráv a provádění možných oprav,
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Jak najszybciej zabierz publicznie głos w sprawie



Stwórz plan i go realizuj, myśl o krok do przodu



Komunikuj jednym głosem



Prowadź dialog, a nie monolog



Nie snuj spekulacji i nie stawiaj hipotez



Nie zapominaj o komunikacji wewnętrznej



Unikaj wchodzenia w konflikty



Myśl o tym, co będzie potem - walczysz o swój wizerunek po kryzysie, prawdę popieraj
faktami, dokumentami

Język wewnętrznej jak i zewnętrznej komunikacji kryzysowej musi być jasny, odbiurokratyzowany, dostosowany do percepcji przeciętnego odbiorcy, pozytywny.
ORGANIZACYJNE ASPEKTY KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ


wcześniejsze opracowanie procedur (planu),



szybkość (kluczowe pierwsze 24 godz.),



eliminowanie luki informacyjnej,



utrzymanie przynajmniej trzech kanałów sprawnej komunikacji na linii nadawca-odbiorca przy czym podawane opinii publicznej informacje powinny pochodzić
z 1 źródła i powinny być zatwierdzone przez Sztab Kryzysowy,



powołanie zespołu ds. komunikacji przy Sztabie Kryzysowym i rzecznika,



rzecznik jest osobą, która nie decyduje samodzielnie, co ma powiedzieć. Jej zadaniem jest przekazywanie wcześniej przygotowanych informacji. Osoba, dedykowana
na to stanowisko powinna potrafić panować nad silnymi emocjami, czuć się odpowiedzialna za organizację, umiejętnie się wysławiać oraz dobrze prezentować się przed
kamerą,



monitoring reakcji odbiorców na nadawane komunikaty i wprowadzanie ewentualnych korekt,



zdefiniowanie formalnych i nieformalnych kanałów komunikacyjnych w celu efektywnego ich wykorzystania w procesie komunikacji wewnętrznej w sytuacjach problemowych czy kryzysowych. Zaletą kanałów nieformalnych jest duża szybkość przepływu
informacji, co w sytuacji problemowej jest ich wielka zaletą.



eliminacja plotki poprzez pełną komunikację wewnętrzną nie pozostawiającą miejsca
na informacje błędne czy celowo czasami zniekształcone. Niewiedza budzi lęk oraz
jest przyczyną niepotrzebnych konfliktów „pozornych”.

 sprawna komunikacja wewnętrzna w sytuacjach problemowych czy kryzysowych musi
opierać się na odpowiednim doborze kanałów komunikacji, środków, ale warunkiem
koniecznym i najważniejszym jest utrzymanie ich drożności i eliminacja kanałów

23

 měly by být definovány formální a neformální komunikační kanály, aby se efektivně využívaly v procesu vnitřní komunikace v problémových nebo krizových situacích. Výhodou
neformálních kanálů je vysoká rychlost toku informací, což je velkou výhodou
v problémové situaci,
 odstranění pověstí prostřednictvím plné vnitřní komunikace, která nezanechává prostor pro
chybné

informace nebo

je

záměrně

někdy zkreslena. Nevědomost je

strach

a způsobuje zbytečné "zdánlivé" konflikty,
 efektivní interní komunikace v problémových nebo krizových situacích musí vycházet
z vhodného výběru komunikačních kanálů, prostředků, ale nezbytnou a nejdůležitější
podmínkou je udržení jejich průchodnosti a eliminace "mrtvých" kanálů,
 odstranění hluku z různých často neoficiálních zdrojů informací, "krize" představuje jeden
mluvčí,
 rychlá reakce v oblasti interní komunikace na environmentální podněty,
 vytváření a udržování obousměrné komunikace,
 veřejná projev lítosti kvůli krizi neznamená přijetí viny a budování komunikačního spojení s
příjemcem, brání veřejnému pobouření,


míra úspěchu v krizové komunikaci je udržovat pozici jediného spolehlivého zdroje informací ve veřejném mínění.

10. Systém nouzového oznámení
10.1 Rozdělení nehod
Jednotná událost je nouzová situace, v jejímž důsledku byla jedna osoba zraněna. Oběť je
v plném rozsahu poskytována zdravotní péči v souladu se standardy platnými pro lékařské
záchranné służby. Pluralní událost je mimořádná událost, při které je více než jedna osoba
zraněna a všem obětem byla poskytnuta plná lékařská pomoc na místě současně.
Hromadná událost je nouzová situace a jejím důsledkem je velké množství zraněných osob,
kteří nemohou současně dostávat lékařskou pomoc na plný úvazek. Hromadná událost vždy
vyžaduje lékařskou segregaci. Na druhé straně jsou místní havarijní služby dostatečné k tomu,
aby kontrolovaly účinky hromadné události.
Koordinátor záchranných zdravotnických operací. Celkové posouzení incidentu je úkolem
zdravotního koordinátora. Informování dispečera Centra o mimořádných událostech o typu,
velikosti incidentu a odhadovaném počtu obětí. Koordinátor záchranných zdravotnických
služeb určuje umístění lékařských pomocných míst v oblasti zdravotní segregace, oblasti
počátečního ošetření a oblasti čekající na evakuaci. Číslo 112 je jediné číslo tísňového volání
platné v celé Evropské unii. Číslo 112 se používá k upozornění v situacích ohrožujících vaše
zdraví, život nebo majetek.
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„martwych” choć oficjalnych,
 eliminowanie wielogłosu pochodzącego z różnych często nieoficjalnych źródeł informacji, “kryzys” reprezentuje 1 osoba-rzecznik
 szybka

reakcja

w

zakresie

komunikacji

wewnętrznej

na

bodźce

płynące

z otoczenia,
 kreowanie i podtrzymywanie komunikacji dwukierunkowej
 publiczne wyrażenie żalu z powodu zaistniałego kryzysu nie oznacza przyznania się do
winy a buduje więź komunikacyjną z odbiorcą, zapobiega oburzeniu opinii publicznej.
Miernikiem sukcesu w komunikacji kryzysowej jest utrzymanie w opinii publicznej pozycji jedynego wiarygodnego źródła informacji.

10. System Powiadamiania ratunkowego
10.1 Podział wypadków
Zdarzenie jednostkowe jest nagłym wypadkiem, w wyniku którego została poszkodowana
jedna osoba. Poszkodowany otrzymuje pomoc medyczną w pełnym zakresie zgodnie ze standardami obowiązującymi w ratownictwie medycznym. Zdarzenie mnogie jest nagłym wypadkiem, w którym poszkodowanych jest więcej niż jedna osoba i wszyscy poszkodowani otrzymali na miejscu zdarzenia jednoczasowo pomoc medyczną w pełnym zakresie.
Zdarzenie masowe jest nagłym wypadkiem, a jego następstwem jest duża liczba poszkodowanych osób, które nie mogą otrzymać jednoczasowo pomocy medycznej w pełnym zakresie.
Zdarzenie masowe zawsze wymaga przeprowadzenia segregacji medycznej. Natomiast lokalne służby ratownicze są wystarczające do opanowania skutków zdarzenia masowego.
Koordynator medycznych działań ratunkowych
Do zadań koordynatora medycznych działań ratunkowych należy ogólna ocena zdarzenia
z powiadomieniem dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego o rodzaju, rozmiarach
zdarzenia oraz szacunkowej liczbie poszkodowanych. Koordynator medycznych działań ratunkowych wyznacza lokalizację punktów pomocy medycznej z obszarem segregacji medycznej, obszarem wstępnego leczenia i obszarem oczekiwania na ewakuację.
Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

10.2 Zasadnicze działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego
1. Przyjmowanie wezwań o nagłym zagrożeniu zdrowia lub życia (ocena stopnia pilności wyjazdu, adres, charakterystyka zdarzenia).
2. Kwalifikacja wezwań.
3. Delegowanie na miejsce zdarzenia odpowiednich sił i środków jednostek ratownictwa
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10.2 Hlavní činnosti centra pro pohotovostní oznamování
1. Přijetí požadavků na náhlé ohrožení zdraví nebo života (posouzení naléhavosti odjezdu, adresa, charakteristika události)
2. Kvalifikace hovorů
3. Delegování na místo vydaření vhodných sil a prostředků pro záchranné zdravotnické
jednotky, policie, hasiči, obecní stráž, jednotky záchranné služby, PCK, TOPR, GOPR
a další - v závislosti na druhu akce). Informování o výjezdu!
4. Záchranná akce, dokud nedojde na první místo incidentu první lékařský tým.
5. Poskytování potřebných informací týmům, a to i o připravenosti jednotlivých oddělení
tísňového volání převzít pacienty.
6. Spolupráce s jednotkami mimo region.
7. Zajištění trvalého naslouchání místních kanálů a celostátního kanálu, jakož i sledování
provozu jednotek (např. GPS).
8. Zahájení koordinace na vyšší úrovni.
Termín "místo vydaření" je definován jako místo, kde vzniklo náhlé ohrožení zdraví a života
a zóna, do které se projevují účinky této hrozby.

11. Pravidla udělení první pomociudě
11.1 Definice první pomoci
Soubor úkonů provedených v případě nehody, úrazu nebo náhlý záchvat nemoci za účelem
ochrany života nebo zdraví zraněných a minimalizovat nepříznivé důsledky, než budete moci
poskytnout specializovanou lékařskou péči (poté, co byl převezen do nemocnice).

11.2 Řetězec přežití, spojení v řetězci přežití
1. Včasná identifikace a volání po pomoci - typ této hrozby by měl být v této buňce rozpoznán. Popište, co se stane s obětí
2. Předčasné zahájení CPR (kardiopulmonální resuscitace) - pokud dojde k náhlé srdeční
zástavě
3. Předčasná defibrilace - náhlá srdeční zástava se objevuje hlavně mechanismem komorové fibrilace, aby se obnovila správná funkce srdce, měla by být provedena defibrilace. Evropská rada pro resuscitaci (ERC) představila program pomocí AED - automatického externího defibrilátoru
4. Post-resuscitační péče - jedná se o činnosti prováděné v nemocnici, lékařské činnosti
prováděné s cílem obnovit oběť co nejúčinněji a vrátit se k normálnímu životu.
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medycznego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, jednostek ratownictwa powietrznego,
PCK,TOPR, GOPR i innych - w zależności od rodzaju akcji). Poinformowanie o fakcie wyjazdu!
4.Kierowanie akcją ratunkową do czasu przybycia na miejsce zdarzenia pierwszego zespołu
ratownictwa medycznego.
5. Przekazywanie zespołom niezbędnych informacji, również na temat gotowości poszczególnych oddziałów ratunkowych do przejęcia pacjentów.
6. Współdziałanie z jednostkami spoza rejonu.
7.Prowadzenie stałego nasłuchu kanałów lokalnych i kanału ogólnopolskiego, a także monitorowanie pracy jednostek (np. GPS).
8.Uruchamianie koordynacji wyższych szczebli.
Terminem "miejsce zdarzenia" określa się miejsce, w którym doszło do powstania nagłego
zagrożenia zdrowia i życia, oraz strefę, na którą rozciągają się skutki tego zagrożenia.

11. Zasady udzielania pierwszej pomocy
11.1. Definicja pierwszej pomocy
Zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby
w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).

11.2 Łańcuch przeżycia, ogniwa łańcucha przeżycia
1. Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy – w tym ogniwie należy rozpoznać rodzaj zagrożenia. Należy opisać co się dzieje z poszkodowanym
2. Wczesne rozpoczęcie RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) – jeżeli dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia
3. Wczesna defibrylacja – do Nagłego Zatrzymania Krążenia dochodzi głównie poprzez mechanizm migotania komór, aby przywrócić prawidłową pracę serca należy wykonać defibrylację. ERC (Europejska Rada Resuscytacji) wprowadziła program z użyciem AED –
automatyczny defibrylator zewnętrzny
4. Opieka poresuscytacyjna – są to czynności wykonywane w szpitalu, czynności medyczne
wykonywane w celu przywrócenia poszkodowanego do jak najlepszej sprawności i powrotu do normalnego życia.
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11.3 Algoritmus první pomoci
Bezpečnost

Ohodnoť vědomí

Volej o pomoc

Uvolni dýchací cesty
Zkontroluj dech

Nouzový telefon

Přítomný dech

Žádný dech

Bezpečná pozice

Zační kompresi, ventilaci

Obrázek 6. Algoritmus udělení pomoci

Rozsah první předlékařské pomoci:
1. zajištění místa události, vlastní bezpečnost při zachraňování!
2. kontrola stavu oběti (základní životní funkce - dýchání a uvědomění, lokalizace zranění)
3. poskytování pomoci, volání záchranné služby nebo jiných odborných záchranných
služeb
4. provádění kardiopulmonální resuscitace, zastavení krvácení a protišokové postupy
5. provádění zbylých / jiných záchranných operací v závislosti na stavu oběti
6. uložení oběti na bezpečné místo (pouze pokud je oběť v bezvědomí a je třeba ji nechat
bez dozoru po delší dobu)

12. Bezpečnostní systém ČR
Bezpečnostní systém ČR byl vytvořen, aby zabezpečil realizaci bezpečnostní politiky státu.
Tato bezpečnostní politika odráží stav, kdy Česká republika musí nejen zajišťovat svou vlastní
bezpečnost vnitřní a vnější, ale je také součástí mezinárodních uskupení (např. NATO, EU,
OSN a OBSE). Odpovědné orgány v ČR neustále aktualizují seznam hrozeb a na základě
těchto hrozeb a zájmů státu vytvářejí strategie. K nejdůležitějším patří dokument nazvaný
Bezpečnostní strategie ČR. Zde je bezpečnostní systém specifikován jako: „komplexní
hierarchický uspořádaný systém, který je propojením roviny politické (vnitřní a zahraniční),
vojenské, vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel, hospodářské, finanční, legislativní, právní
a sociální.“ Systém zahrnuje všechny subjekty, které, na straně jedné, mohou být ohroženy
a jsou z hlediska státu a společnosti významné, a na straně druhé, subjekty, které se budou
podílet na řešení mimořádných událostí a krizových situací (včetně právnických a fyzických
osob) nebo jejichž smyslem existence je chránit a zabezpečovat některou z významných
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11.3 Algorytm udzielania pierwszej pomocy

Rysunek 6. Algorytm udzielania pierwszej pomocy

Zakres pierwszej pomocy przedmedycznej :
1.

zabezpieczenie miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo własne ratującego!

2.

sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych – oddechu i
świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów)

3.

zapewnienie

sobie

pomocy,

wezwanie

pogotowia

ratunkowego

krążeniowo-oddechowej,

zatamowanie

lub

innych

specjalistycznych służb ratowniczych
4.

prowadzenie

resuscytacji

krwotoków

i działanie przeciwwstrząsowe
5.

wykonanie

pozostałych/innych

czynności

ratunkowych

zależnych

od

stanu

poszkodowanego
6.

ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie jeżeli poszkodowany jest
nieprzytomny i zaistniała potrzeba pozostawienia go bez opieki na dłuższy czas)

12. System bezpieczeństwa Republiki Czeskiej
Czeski system bezpieczeństwa został stworzony w celu zapewnienia realizacji polityki
bezpieczeństwa państwa. Ta polityka bezpieczeństwa odzwierciedla sytuację, w której
Republika Czeska musi nie tylko zapewniać własne bezpieczeństwo wewnętrzne
i zewnętrzne, ale także jest częścią międzynarodowych ugrupowań (np. NATO, UE, ONZ
i OBWE). Odpowiedzialne władze w Czechach stale aktualizują listę zagrożeń i na podstawie
tych zagrożeń i interesów państwa opracowują strategie. Najważniejszy jest dokument to
Strategia bezpieczeństwa Republiki Czeskiej. W tym przypadku system bezpieczeństwa jest
określony, jako: "złożony hierarchiczny system strukturalny połączony ze sobą płaszczyzną
polityczną (wewnętrzną i zewnętrzną), wojskową, bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony
ludności, ekonomiczną, finansową, prawodawczą, prawną i społeczną." System obejmuje
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bezpečnostních oblastí (složky IZS). Zvláštní skupinu tvoří subjekty ustanovující a regulující
právní prostředí, ve kterém celý proces probíhá. Jak tento systém vypadá, ukazuje obrázek 7.
Konkrétně zde najdeme prezidenta republiky, Parlament ČR, vládu, Bezpečnostní radu státu
a bezpečnostní rady na nižších úrovních, krizové štáby, ústřední správní úřady, krajské a
obecní úřady, ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné
sbory, záchranné služby a havarijní služby. Jako základní funkce bezpečnostního systému ČR
je myšlena koordinace všech subjektů, které se podílejí na zajišťování bezpečnosti ČR jak
vnější, tak uvnitř státu. Za zajišťování bezpečnosti státu a funkčnost celého bezpečnostního
systému je odpovědná vláda, jako vrcholný orgán výkonné moci. Vzhledem k tomu, že okolní
svět se velmi dynamicky mění, je potřeba také bezpečnostní systém chápat jako otevřený
systém, který se neustále vyvíjí, a to v závislosti na změnách v okolí a potřebách chráněných
subjektů.

Obrázek 7: Bezpečnostní systém ČR
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wszystkie podmioty, które z jednej strony mogą być zagrożone i znaczące z punktu widzenia
państwa i społeczeństwa, a z drugiej strony podmioty zaangażowane w radzeniu sobie
w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych (w tym osoby prawne i fizyczne). Club
organizacji, których zadaniem jest ochrona i zabezpieczenie niektórego z obszarów
bezpieczeństwa (komponenty Zintegrowanego systemu ratowniczego - ZSR). Specjalna grupą
są subiekty ustanawiające i regulujące otoczenie prawne, w którym odbywa się cały proces.
Wygląd tego systemu pokazano narysunku 9. Dokładniej, znajdziemy tu Prezydenta Republiki,
parlament Republiki Czeskiej, rząd, Radę Bezpieczeństwa Państwa i Rady Bezpieczeństwa
na niższym poziomie, sztaby kryzysową, centralne władze administracyjne, władze regionalne
i miejskie, siły zbrojne, uzbrojone służby bezpieczeństwa, służby wywiadowcze, służby
ratownicze i służby ratunkowe. Podstawową funkcją czeskiego systemu bezpieczeństwa jest
koordynacja wszystkich podmiotów zaangażowanych w zabezpieczenie bezpieczeństwa
Republiki Czeskiej zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz państwa. Rząd, jako najwyższy organ
władzy wykonawczej, jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa państwa
i funkcjonowanie całego systemu bezpieczeństwa. Ponieważ

świat

zmienia się bardzo

dynamicznie, system bezpieczeństwa należy również rozumieć, jako system otwarty, który
podlega ciągłemu rozwoju, w zależności od zmian w otoczeniu i potrzeb podmiotów
chronionych.

Rysunek 7. Czeski system bezpieczeństwa
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13. Integrovaný záchranný systém
Integrovaný záchranný systém se rozvíjí přibližně od 90-tých let 20 století. Tehdy byl řešen
tzv. „komplexní záchranný systém“. Poprvé zde byla definována součinnost složek a společný
velitel jednotek. První zákon, který se věnoval pouze Integrovanému záchrannému systému,
najdeme až v roce 2000. Byl to zákon č. 239/2000 Sb. Tento zákon byl v oblasti koordinace
záchranných a likvidačních prací průlomový. Poprvé stanovil tzv. základní složky IZS a složky
ostatní, stanovil práva a povinnosti jednotlivým dotčeným subjektům jako jsou např.
ministerstva, organizace, ale i obyvatelé. Integrovaným záchranným systémem se podle
tohoto zákona rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události
a při provádění záchranných a likvidačních prací. Záchrannými pracemi jsou chápány činnosti
k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí,
zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí a vedoucí
k přerušení jejich příčin, likvidačními pracemi a činnostmi k odstranění následků způsobených
mimořádnou událostí. O zásahu Integrovaného záchranného systému mluvíme při přípravě na
vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce
dvěma anebo více jeho složkami. Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační
a informační střediska IZS, kterými jsou operační střediska hasičského záchranného sboru
kraje a operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.
K tomu, aby tyto úkoly splnily, jsou operační a informační střediska IZS (OPIS IZS) oprávněna
povolávat a nasazovat síly a prostředky. Mezi ně patří HZS ČR, Policie ČR a ZZS a další
složky IZS, s nimiž je uzavřená smlouva o spolupráci. Integrovaný záchranný systém tvoří
jednotlivé složky, které lze rozdělit na dvě skupiny složek:
•

základní složky IZS,

•

ostatní složky IZS.

Základní složky jsou přímo v zákoně č. 239/2000 Sb. jmenovány, ostatní složky jsou
připojovány na základě smluv s GŘ HZS ČR nebo HZS kraje. Základními složkami IZS jsou
Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba (ZZS), Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR)
a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje. Složky IZS jsou při zásahu
povinny se řídit příkazy velitele zásahu, popřípadě pokyny starosty obce s rozšířenou
působností, hejtmana kraje nebo Ministerstva vnitra. K ostatním složkám IZS patří:
•

vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,

•

ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,

•

ostatní záchranné sbory,

•

orgány ochrany veřejného zdraví,

•

havarijní, pohotovostní a jiné služby,

•

zařízení civilní ochrany,
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13. Zintegrowany system ratowniczy
Zintegrowany system ratowniczy rozwija się od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W tym
czasie nazywany "kompleksowym systemem ratowniczym". Po raz pierwszy zdefiniowano
tutaj synergię komponentów i sposób wspólnego dowodzenia jednostek biorących udział
w akcjach ratowniczych. Pierwsza ustawa, która dotyczyła tylko Zintegrowanego Systemu
Ratowniczego (ZSR), została uchwalona w 2000 roku. Była to Ustawa nr 239/2000 Dz. Ta
ustawa była przełomowa w zakresie koordynacji działań ratowniczych i likwidacyjnych. Po raz
pierwszy stanowi tak zwane podstawowe jednostki ZSR i dodatkowe komponenty tego
systemu, określa prawa i obowiązki poszczególnych dotkniętych podmiotów, takich jak
ministerstwa, subiekty prawne, ale także mieszkańcy. Zintegrowany system ratowniczy
oznacza, zgodnie z niniejszą ustawą, skoordynowaną procedurę jednostek biorących udział
w przygotowaniu do zwalczania zdarzeń nadzwyczajnych, oraz w trakcie wykonywania akcji
ratowniczych. Gdzie termin akcja ratownicza oznacza działania mające na celu zapobieżenie
lub ograniczenie bezpośrednich konsekwencji wynikających z sytuacji nadzwyczajnej.
W szczególności są tą konsekwencje w odniesieniu do zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub
środowiska, a także do przerwania ich przyczyn, likwidacji i działań w celu wyeliminowania
skutków nadzwyczajnego zdarzenia. O interwencji Zintegrowanego Systemu Ratownictwa
mówimy, jeżeli jest konieczne przeprowadzenie akcji ratowniczej jednocześnie dwoma lub
większą liczbą elementów tego systemu. Stałymi organami koordynującymi komponenty ZSR
są centra operacyjne i informacyjne Regionalnej Straży Pożarnej (COII RSP) oraz Centrum
Operacyjno-Informacyjnego Dyrekcji Generalnej Straży Pożarnej (COII DG PSP). W celu
realizacji tych zadań, ośrodki operacyjnei informacyjne ZSR (COII ZSR) są uprawnione do
wywoływania i rozmieszczania sił i zasobów. Należą do nich Straż Pożarna Republiki Czeskiej,
policja Republiki Czeskiej i ratownictwa medycznego oraz inne elementy ZSR, z którymi
zawarta jest umowa o współpracy. Zintegrowany system ratunkowy składa się z
poszczególnych komponentów, które można podzielić na dwie grupy:
•

podstawowe jednostki ZSR,

•

dodatkowe komponenty ZSR.

Podstawowe jednostki ZSR znajdują się bezpośrednio w ustawieniach nr 239/2000 Zb.U.
Pozostałe komponenty są dołączane w ramach umów z Dyrekcją Generalną Straży Pożarnej
lub direktorem Regionalnej Straży Pożarnej. Podstawowymi elementami ZSR (IZS) są: policja
Republiki Czeskiej, ratownictwo medyczne (ZZS), Straż pozarna Republiki Czeskiej (HZS ČR)
i jednostki ochrony przeciwpożarowej zawarte w planach akcji ratowniczych danego kraju.
Składniki ZSR są zobowiązane do przestrzegania poleceń dowódcy akcji ratowniczej, lub
instrukcji burmistrza gminy z rozszerzonymi uprawnieniami (powiatu), hejtmana (wojewody)
lub Ministra Spraw Wewnętrznych. Dodatkowymi komponentami ZSR są:
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•

neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním

pracím, v době krizových situací také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních
nemocnic.
Koordinací složek IZS při společném zásahu chápeme jako spolupráci nasazených složek při
záchranných a likvidačních pracích. Koordinace složek spočívá v zajišťování vyhodnocení
druhu a rozsahu mimořádné události a jí vyvolaných ohrožení, uzavření místa zásahu a
omezení vstupu osob na místo zásahu, jejichž přítomnost zde není potřebná, záchraně
bezprostředně ohrožených osob, zvířat nebo majetku, popřípadě jejich evakuace a poskytnutí
neodkladné zdravotní péče zraněným osobám. Koordinace složek při společném zásahu se
provádí:
•

Na taktické úrovni - velitel zásahu v místě nasazení složek a v prostoru

předpokládaných účinků mimořádné události.
•

Na operační úrovni - Operační a informační střediska IZS.

•

Na strategické úrovni - starosta obce s rozšířenou působností, hejtman kraje a v Praze

primátor hlavního města Prahy nebo Ministerstvo vnitra a ostatní správní úřady v případech
stanovených zákonem.
Koordinaci složek při společném zásahu v místě zásahu provádí velitel zásahu sám nebo
prostřednictvím jím zřízených výkonných orgánů, kterými jsou štáb velitele zásahu, velitelé
sektorů a velitelé úseků.
Štáb velitele zásahu, který má právo velitel zásahu ustanovit jako nástroj společného postupu
složek IZS a svůj výkonný orgán na místě zásahu, má zpravidla následující strukturu (velmi
často postačuje náčelník štábu a spojař):
•

náčelník štábu,

•

člen štábu pro spojení,

•

člen štábu pro týl,

•

člen štábu pro analýzu situace na místě zásahu,

•

člen štábu pro nasazení sil a prostředků,

•

zástupci složek IZS (v případě zásahu v rámci IZS),

•

pomocníci členů štábu.

Pro podporu složek při rozsáhlých mimořádných opatřeních slouží systémy hospodářské
mobilizace a nouzového zásobování. O ty se v České republice stará Správa státních
hmotných rezerv (SSHR).
Velitel zásahu člení místo zásahu podle rozsahu mimořádné události, potřeb koordinace
záchranných a likvidačních prácí organizačně na:
•

vnější zónu pro uzavření místa zásahu,

•

nebezpečnou zónu s charakteristickým nebezpečím v místě zásahu,

•

nástupní prostor,

34

•

wybrane siły i środki sił zbrojnych (armii),

•

inne uzbrojone służby,

•

inne służby ratownicze

•

organy zdrowia publicznego,

•

służby awaryjne i inne,

•

jednostki ochrony ludności,

•

organizacje

humanitarne

i

stowarzyszenia

obywatelskie,

które

mogą

być

wykorzystywane do akcji ratunkowych i odnawiających, i również - w sytuacjach kryzysowych,
wyspecjalizowane zakłady opieki zdrowotnej na poziomie wydziałowych szpitali. Koordynacją
komponentów ZSR jest rozumiana współpraca rozmieszczonych sił w akcjach ratowniczych i
likwidacyjnych. Zadaniem koordynatora jednostek jest ocena charakteru i zakresu sytuacji
nadzwyczajnej i z nią połączonych zagrożeń, zamknięcie obszaru interwencji i ograniczenie
wjazdu i wyjazdu osób, których obecność w miejscu interwencji nie jest konieczna, ratowanie
osób, zwierząt lub mienia bezpośrednio zagrożonych lub ich ewakuacja i bezpośrednia pomoc
medyczna rannym. Koordynacja komponentów jest przeprowadzana:
•

Na szczeblu taktycznym – prowadzona przez dowódcę interwencji w miejscu

rozmieszczenia komponentów oraz w przestrzeni przewidywanych skutków sytuacji awaryjnej.
•

Na poziomie operacyjnym – Centra Operacyjno-informacyjne ZSR.

•

Na poziomie strategicznym - burmistrz gminy o rozszerzonych kompetencjach,

gubernator regionalny i primator miasta Praga lub minister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i innych organów administracyjnych w przypadkach określonych przez prawo. Koordynacja
jednostek podczas wspólnej interwencji w miejscu zdarzenia wykonywana jest przez samego
dowódcę akcji lub przez ustanowione organy wykonawcze, takie jak sztab dowódcy
interwencji, sektorowi dowódcy i dowódcy sekcji. Sztab dowódcy, który ma prawo ustawić
dowódca akcji ratowniczej, jako narzędzie do wspólnego wykonywania zadań. Sztab zwykle
ma następującą strukturę (bardzo często szef sztabu i oficer łącznikowy są wystarczające):
•

Szef Sztabu,

•

Członek personelu dla łącza,

•

Członek personelu słupa,

•

Członek personelu do analizy sytuacji w miejscu interwencji,

•

Członek personelu odpowiedzialny za rozmieszczenie sił i zasobów,

•

Przedstawiciele jednostek ZSR (w przypadku interwencji w ramach ZSR),

•

Pomocnicy członków personelu. Systemy rekompensat dla dużych środków

nadzwyczajnych są wykorzystywane do wspierania mobilizacji gospodarczej i systemów
zasilania awaryjnego. Tym w Republice Czeskiej opiekuje się Administracja Państwowymi
Rezerwami Materiałowymi (SSHR).
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•

týlový prostor,

•

dekontaminační prostor,

•

prostor pro poskytnutí zdravotní péče osob postižených mimořádnou událostí,

•

shromaždiště evakuovaných,

•

prostor pro náhradní ustájení evakuovaných nebo zachráněných zvířat, popřípadě též

poskytnutí veterinární péče,
•

prostor pro umístění a identifikaci obětí,

•

prostor předpokládaného šíření mimořádné události,

•

úseky a sektory.

14. Krizové stavy a jejich vyhlašování
Krizové stavy jsou reakcí státu na krizovou situaci, kterou nelze řešit běžnými postupy, nebo
jsou tyto postupy málo účinné. Pro tyto situace má většina vyspělých států světa vytvořen
systém právních opatření, která umožní reagovat efektivněji a rychleji. V principu se jedná
o opatření, které umožní odstranit právní překážky. Nejedná se tedy o opatření ve smyslu
dodání dalších sil a prostředků, protože v okamžiku vyhlášení krizového stavu jsou již
nasazeny všechny dostupné síly a prostředky). Jako příklad lze uvést provedení odstranění
stavby poškozené krizovou situací. Za standardní situace je potřeba k odstranění takové
stavby demoliční výměr. Jeho získání však trvá nějakou dobu a musí se k němu vyjádřit několik
institucí. Díky vyhlášenému krizovému stavu je dána možnost využít zkráceného řízení k
získání potřebného rozhodnutí okamžitě. Dalšími tzv. krizovými opatřeními bývají např.
omezení pohybu osob, podnikání, nucené poskytnutí věcného prostředku podle krizového
zákona atd. Mezi nejvýznamnější změny za krizového stavu, patří především možnost
financování z povinně vytvářených rezerv, připravovaných právě pro tyto příležitosti.

Obrázek 8: Rozdělení krizových situací
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Dowódca interwencji rozbija lokalizację według skali zagrożenia, konieczność skoordynowania
działań ratowniczych i likwidacyjnych organizacyjnie na:
•

Strefę zewnętrzną do zamykania miejsca interwencji,

•

Strefę niebezpieczną - z charakterystycznym zagrożeniem w miejscu zdarzenia,

•

Przestrzeń wejściowa,

•

Zapleczem logistyczne,

•

Obszar dekontaminacji,

•

Obszar zapewniający opiekę zdrowotną osobom dotkniętym sytuacją awaryjną,

•

Miejsce zbioru ewakuowanych,

•

Miejsce na zastępczą zakwaterowanie ewakuowanych lub umieszczenie uratowanych

zwierząt, a także zapewnienie opieki weterynaryjnej,
•

Miejsce do lokalizacji i identyfikacji ofiar,

•

Przestrzeń do przewidywanego rozprzestrzeniania się sytuacji nadzwyczajnej,

•

Segmenty i sektory.

14. Stany kryzysowe i ich proklamacja
Stany kryzysowe są odpowiedzią państwa na sytuację kryzysową, której nie można rozwiązać
za pomocą powszechnej praktyki lub jest ona mało skuteczna. W tych sytuacjach większość
rozwiniętych krajów stworzyła system środków prawnych, aby reagować bardziej skutecznie
i szybciej. Zasadniczo jest to środek, który pozwoli usunąć przeszkody prawne. Nie jest to,
zatem środek w sensie dostarczania dodatkowych sił i zasobów, ponieważ wszystkie dostępne
siły i zasoby są już w momencie ogłoszenia sytuacji kryzysowej wykorzystywane. Przykładem
jest usunięcie budynku zniszczonego w wyniku sytuacji kryzysowej. W standardowej sytuacji
potrzebny jest wymiar wyburzenia w celu usunięcia takiego budynku. Zdobycie tego wymaga
jednak czasu, a wiele instytucji musi się wypowiedzieć do tej sytuacji. Dzięki ogłoszonej
sytuacji

kryzysowej

możliwe

jest

skorzystanie

ze

skróconej

procedury

w

celu

natychmiastowego podjęcia niezbędnej czynności. Inne tak zwane środki kryzysowe obejmują
na przykład ograniczenia w przepływie osób, przedsiębiorczość, przymusowe dostarczanie
towarów zgodnie z Ustawą o zarzadzaniu kryzysowym itp. Najistotniejsze zmiany w sytuacji
kryzysowej obejmują możliwość finansowania z utworzonych rezerw obowiązkowych
przygotowanych właśnie na takie sytuacje. Stany kryzysowe należy postrzegać, jako możliwe
środki. To do właściwych organów należy skorzystanie z tej opcji, i decyzja naprze. Też, w
jakim stopniu będą zastosowane. Należy pamiętać, że podjęte środki będą również pociągać
za sobą znaczne koszty finansowe. Z drugiej strony decyzję zawsze podejmuje się na
podstawie subiektywnej decyzji hejtmana (wojewody), rządu lub parlamentu. Z punktu
widzenia natury sytuacji kryzysowych, rozpoznajemy sytuacje o charakterze niemilitarnym i
militarnym. W związku z tym możliwe jest dołączenie do sytuacji kryzysowych odpowiednich
stanów kryzysowych.
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Krizové stavy je potřeba chápat jako možné opatření. Je na příslušných orgánech, zda tét
o možnosti využijí, popř. v jakém rozsahu. Je potřeba si uvědomit, že přijatá opatření
s sebou ponesou také nemalé finanční náklady. Na druhou stranu, je rozhodnutí vždy dáno
subjektivním rozhodnutím, hejtmana, vlády nebo parlamentu. Z hlediska charakteru krizových
situací rozeznáváme situace nevojenského a vojenského charakteru. Další úrovně členění
ukazuje obrázek X. Následně je možné připojit ke krizovým situacím patřičné krizové stavy,
jak je na tomto obrázku taktéž uvedeno.

14.1 Stav nebezpečí
Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, zdraví,
majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není
možné odvrátit toto ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek IZS
nebo subjektů kritické infrastruktury. Stav nebezpeční nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené
na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. Stav nebezpečí vyhlašuje
hejtman kraje nebo primátor hlavního města Prahy a o jeho vyhlášení neprodleně informuje
vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje. V případě, že mohou být krizovou situací dotčeny
i další kraje, musí být o vyhlášení stavu nebezpečí také informovány. Jelikož se jedná o
opatření zasahující do právního systému, je jeho užití omezeno jak z hlediska času, tak území.
Vyhlásit jej lze na maximálně 30 dní a ve vyhlášení musí být přesně uvedeno, na jaké období
se vyhlašuje, dále jaká krizová opatření se zavádějí, včetně jejich rozsahem a pro jaké území
budou platit. Vyhlašuje se formou nařízení hejtmana kraje ve Věstníku právních předpisů kraje
a vyhlášení musí být vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách všech
dotčených obecních úřadů (včetně dotčených obecních úřadů ORP). Paralelně je rozhodnutí
zveřejňováno také dalšími prostředky v místě obvyklými např. prostřednictvím hromadných
sdělovacích prostředků, či místního rozhlasu.

Běžně přijímanými opatřeními za stavu

nebezpečí jsou opatření týkající se evakuace (nařízení), nařizování pracovní výpomoci
(především lidem registrovaným na úřadech práce) nebo pracovní povinnosti, poskytnutí
věcných prostředků, omezování svobody pohybu především z důvodu zamezení rabování a
nárůstu kriminality a změny v možnosti čerpání financí z úrovně kraje. Hejtman však má celou
řadu dalších možností např. ve formě regulačních opatření, která může při vyhlášení nejen
stavu nebezpečí, ale dokonce jakéhokoliv krizového stavu uplatňovat. Tato opatření umožní
nuceně snížit spotřebu nedostatkových komodit a zároveň umožnit efektivnější distribuci jejich
dostupného množství. Stav nebezpečí lze prodloužit. Tuto pravomoc má hejtman, ale při
prodloužení je nutný souhlas vlády. Důvodem je velmi pravděpodobné vyčerpání zdrojů, které
jsou dostupné na úrovni kraje. Vláda tak svým souhlasem deklaruje ochotu pomoci z úrovně
republiky, popř. formou úpravy některých zákonů (nejpravděpodobněji změnou Zákona o
rozpočtu ČR). Není-li možné odvrátit vzniklou situaci na úrovni kraje, může také hejtman,
místo žádosti o schválení prodloužení
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Stan wojenny

Rysunek 8: Stany kryzysowe i ich zastosowanie

14.1 Stan zagrożenia
Stan zagrożenia można uznać za konieczny, jeżeli życie, zdrowie, własność, środowisko
naturalne są zagrożone, i jeśli sytuacja osiąga takiej intensywności zagrożenia, że nie można
zapobiec zagrożeniu przez normalne działania władz administracyjnych, władz regionalnych
i lokalnych, składniki ZSR lub zapewnić czynność elementów infrastruktury krytycznej. Stan
zagrożenia nie może zostać ogłoszony z powodu strajku mającego na celu ochronę praw
i uzasadnionych interesów gospodarczych i społecznych. Stan zagrożenia zostaje wdrożony
przez hejtmana (wojewodę) lub burmistrza miasta Pragi. Osoba wdrażająca natychmiast
obowiązkowo informuje rząd, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i sąsiednie regiony.
W przypadku, gdy sytuacja kryzysowa może wpłynąć na inne regiony, należy je również
poinformować o przyjętym stanu zagrożenia. Ponieważ jest to środek bardzo ważny
w systemie prawnym, jego użycie jest ograniczone zarówno pod względem czasu, jak
i terytorium. Stan zagrożenia można ogłosić na maksymalnie 30 dni, i ogłoszenie musi
dokładnie określać, na jaki okres czasu jest stan ogłaszany, jakie środki kryzysowe są
wdrażane - w tym ich zakres, i dla którego terytorium będą ważne. Zadeklarowanie przebiega
w formie rozporządzenia hejtmana (wojewody) regionu w Dzienniku ustaw na poziomie
regionu, i musi być umieszczone na oficjalnej tablicy organu regionalnego i wszystkich
zainteresowanych gmin (w tym dotkniętych gmin o poszerzanych kompetencjach)
Jednocześnie decyzja jest podawana do wiadomości publicznej w dodatkowe sposoby, na
przykład za pośrednictwem środków medialnych. Zwykle podejmowane działania na rzecz
stanu zagrożenia obejmują środki związane z ewakuacją (regulacją), rekrutacją pracowników
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stavu nebezpečí, požádat vládu o vyhlášení dalšího z krizových stavů – nouzového stavu.
Platnost krizových opatření, která byla vyhlášena při stavu nebezpečí, končí dnem vyhlášení
nouzového stavu, pokud vláda nerozhodne jinak.

14.2 Nouzový stav
Nouzový stav je dalším z právních opatření, která mohou pomoci při řešení rozsáhlých
mimořádných událostí a krizových situací, kdy bude zasaženo území větší než jeden kraj, část
republiky nebo celá republika. Je však možné uplatňovat nouzový stav také na území menším
(např. část kraje). Nemusí se přitom jednat o jediné (spojité) území, ale vyhlášení se může
týkat více krajů a území, které spolu nemusí ani sousedit. Například při zasažení území ČR
orkánem Kyrill v lednu 2007 došlo ke zničení rozsáhlých lesních ploch. Tehdy se krizový stav
vyhlásil pouze pro postižené lesní lokality napříč celou republikou. (viz Rozhodnutí vlády ČR
č. 11 ze dne 24. ledna 2007). Vyhlašovatelem nouzového stavu je vláda, je-li nebezpečí z
prodlení, může vyhlásit nouzový stav i předseda vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od
vyhlášení schválí nebo zruší. Obecně pojato, může vláda vyhlásit nouzový stav „v případě
živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí,
které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní
pořádek a bezpečnost.“ Stejně tak, jako v případě stavu nebezpečí, nemůže být nouzový stav
vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních
zájmů. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu,
která může vyhlášení zrušit – je kontrolním orgánem vlády, z pohledu možného zneužití
krizového stavu v nelegitimních případech. Rozhodnutí o nouzovém stavu se zveřejňuje v
hromadných sdělovacích prostředcích a vyhlašuje se stejně jako zákon. Současně s
vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně
a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti
a v jakém rozsahu se ukládají. Stejně tak je nezbytné přesně stanovit čas počátku, dobu trvání,
důvody a území, kterého se opatření týkají. Z hlediska doby trvání platí i zde maximální délka
trvání 30 dní, přičemž se uvedená doba může prodloužit po předchozím souhlasu Poslanecké
sněmovny. Končí tedy uplynutím stanovené doby resp. prodloužené doby nebo zrušením
nouzového stavu (zrušit jej může vláda nebo Poslanecká sněmovna před uplynutím doby, na
kterou byl vyhlášen). O prodloužení nebo zrušení nouzového stavu v případě, kdy je
rozpuštěna Poslanecká sněmovna, rozhoduje Senát. V případě nouzového stavu není možné
přejít do vyššího krizového stavu, tak jak tomu je u stavu nebezpečí. To znamená, že na
území, kde je vyhlášen stav nebezpečí, může být vyhlášen nouzový stav, přičemž stav
nebezpečí je vyhlášením nouzového stavu ukončen. K opatřením, která může vláda v rámci
nouzového stavu nařídit (jsou dána krizovým zákonem v §5 a §6), patří např. evakuace osob
a majetku, zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech,
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(w szczególności z osobami zarejestrowanymi w urzędach pracy) lub obowiązkami
służbowymi, zapewnieniem środków działania, ograniczeniem swobody przemieszczania się,
przede wszystkim w celu uniknięcia grabieży i narastania przestępczości oraz zmiany
w możliwości czerpania dofinansowania z poziomu regionu. Hejtman (wojewoda) ma jednak
szereg innych opcji, na przykład w formie środków regulacyjnych, które mogą mieć
zastosowanie, w sytuacjach niedoboru., Środki te umożliwią zmniejszenie zużycia
strategicznych towarów, przy jednoczesnym umożliwieniu bardziej wydajnej dystrybucji za
pośrednictwem ograniczania ich dostępnych ilości np. w sieci sklepów. Stan zagrożenia można
przedłużyć. To prawo posiądą hejtman (wojewoda) no, w tej sytuacji jest niezbędna wcześniej
podana zgoda przez rząd. Powodem dla konieczności zgody, jest bardzo prawdopodobne
wyczerpanie zasobów dostępnych na poziomie regionu. Rząd, za jego zgodą, deklaruje chęć
pomocy z poziomu państwa – najczęściej w formie poprawek do niektórych ustaw
(najprawdopodobniej poprzez zmianę Ustawy o budżecie czeskim). Jeśli nie można zapobiec
sytuacji na poziomie regionalnym, hejtman (wojewoda) może, zamiast przedłużania podać
wniosek do rządu o ogłoszenie innej sytuacji kryzysowej - stanu wyjątkowego. Ważność
środków kryzysowych ogłoszonych w stanie zagrożenia kończy się w dniu ogłoszenia stanu
wyjątkowego, chyba, że rząd postanowi inaczej.

14.2 Stan wyjątkowy
Stan wyjątkowy to kolejny ze środków prawnych, które mogą pomóc w rozwiązaniu poważnych
sytuacji, szczegółowo w przypadkach, gdy sytuacja dotyka więcej niż jednego kraju, części
republiki lub całego państwa. Możliwe jest jednak również zastosowanie w sytuacji awaryjnej
do mniejszych obszarów (np. części regionu). Stan wyjątkowy nie musi zostać wdrożony dla
jednego terytorium pojedynczego (ciągłe), ale deklaracja może obejmować więcej niż jeden
region lub terytorium, które może nawet nie być sąsiadujące Na przykład, kiedy terytorium
Czech zostało zaatakowane przez Orkan Kyrill, w styczniu 2007 r. zniszczone zostały duże
obszary leśne. W

tym czasie sytuację kryzysową zadeklarowano tylko w odniesieniu do

dotkniętych lasów w całym kraju. (Decyzja rządu nr 11 z 24 stycznia 2007 r.). Stan wyjątkowy
ogłaszany jest przez rząd, jeżeli istnieje ryzyko opóźnienia, stan wyjątkowy może zostać
ogłoszony tylko przez premiera. W tym przypadku rząd podejmuje decyzję lub odwołuje
decyzję w ciągu 24 godzin od jej ogłoszenia. Ogólnie rzecz biorąc, rząd może ogłosić stan
wyjątkowy "w przypadku klęsk żywiołowych, wypadków środowiskowych lub przemysłowych,
wypadków lub innych zagrożeń, które w dużym stopniu zagrażają życiu, zdrowiu lub
wartościom majątkowym, lub wewnętrznemu porządkowi i bezpieczeństwu. “2. Podobnie jak
w przypadku stanu zagrożenia, nie można wdrożyć stan wyjątkowy z powodu strajku mającego
na celu ochronę praw i uzasadnionych interesów gospodarczych i społecznych. Rząd
niezwłocznie informuje Izbę Deputowanych, która
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uložení pracovní povinnosti (pouze pokud to nelze zajistit smluvně), bezodkladné provádění
staveb v souvislosti s řešením krizové situace a jejich následků, přemístění osob ve vazbě a
vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici, přednostní zásobování ústavů sociální péče,
zdravotnických zařízení atd.

14.3 Stav ohrožení státu
Na rozdíl od předchozích dvou krizových stavů, jež mohou nastat v důsledku živelných
katastrof, průmyslových nebo ekologických havárii, nehod nebo jiných událostí, které ve
velkém rozsahu ohrožují životy občanů, jejich majetek, je stav ohrožení státu dvojjediný. Lze
jej vyhlašovat jak pro „nevojenské“ ohrožení způsobené např. rozsáhlými občanskými
nepokoji, tak v případě vojenského ohrožení českého státu. V zákoně je uvedeno, že tento
stav může být vyhlašován, je-li „bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní
celistvost státu anebo jeho demokratické základy“. V případě válečné hrozby by se jednalo o
jakýsi předstupeň vyhlášení válečného stavu, tedy situaci, kdy je bezprostřední hrozba
napadení státu, avšak k vlastnímu aktu napadení ještě nedošlo. Vyhlašuje se pro omezené
nebo celé území státu. V době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší Senátu
vyhlásit stav ohrožení státu. K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech
senátorů. Samotné vyhlášení pak proběhne stejnou formou jako vyhlášení nového zákona. V
době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší rozhodnutí o vyhlášení stavu ohrožení
státu samotnému Senátu.
Doba trvání stavu ohrožení státu je na základě ústavního zákona o bezpečnosti ČR časově
neomezená a trvá až do jeho ukončení, které souvisí s pominutím nebezpečí. Vzhledem ke
způsobu vyhlášení je škála možných opatření pro stav ohrožení státu velmi široká.
Nadpoloviční podpora v obou komorách Parlamentu umožňuje změnit prakticky veškeré
právní dokumenty a zavést tak jakékoli opatření, které bude nezbytné pro zvládnutí krizové
situace. V rámci příprav jsou pak odděleně zpracovávány podklady pro ohrožení nevojenského
a vojenského charakteru. K ohrožením nevojenského charakteru patří např. pokus o politický
převrat nebo rozdělení republiky. Je tedy možné je využívat odděleně nebo komplexně. Při
nevojenských důvodech pro vyhlášení tohoto krizového stavu by se jednalo o využití opatření,
která se opírají především o Zákon o Integrovaném záchranném systému, Krizový zákon a
Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Při vyhlášení z důvodů vojenské hrozby
by se postupovalo v souladu se zákonemo zajišťování obrany ČR, případně by se připravená
opatření využívala adekvátně dané situaci – v souvislosti s likvidací následků krizové situace
(požáry, záplavy a povodně způsobené zničením vodních přehrad a nádrží, škody na životním
prostředí vyvolané vojenskými útoky proti chemickému průmyslu atp.), a to rovněž s využitím
zákonů o integrovaném záchranném systému a hospodářských opatřeních pro krizové stavy
ad. Jsou však situace, kdy se jednotlivá připravená opatření (vojenská a nevojenská), budou
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może anulować ogłoszenie - jest organem kontrolnym rządu, z uwagi na możliwe nadużycie
sytuacji kryzysowej w niezgodnych z prawem przypadkach. Decyzja o stanu wyjątkowym jest
publikowana w środkach masowego przekazu i jest ogłaszana w ten sam sposób, co prawo.
Jednocześnie, z ogłoszeniem stanu wyjątkowego rząd musi ustalić, które prawa są
ograniczane oraz jakie obowiązki i w jakim zakresie są nakładane. Konieczne jest również
określenie czasu rozpoczęcia, czasu trwania, przyczyn i terytorium, do których odnoszą się
dane środki. Pod względem czasu trwania obowiązuje tu też maksymalny okres wdrożenia 30
dni, który może zostać przedłużony po poprzedniej zgodzie Izby Deputowanych. Stan kończy
się z upływem określonego (przedłużonego) czasu, lub perz jego zniesienie (anulowane przez
rząd lub Izbę Deputowanych przed upływem podanego czasu trwania) O przedłużeniu lub
odwołaniu stanu wyjątkowego w przypadku niedziałającej Izby Deputowanych, podejmuje
decyzję

Senat.

W przypadku stanu wyjątkowego nie można wdrożić kolejny (podwyszony) stan kryzysowy,
tak jak ma to miejsce w przypadku stanu zagrożenia. Stan wyjątkowy może zostać ogłoszony
na terytorium, na którym zadeklarowano stan zagrożenia, a stan niebezpieczeństwa został
zakończony przez ogłoszenie stanu wyjątkowego. Środki, które mogą być zlecone przez rząd
w sytuacjach nadzwyczajnych obejmują np. ewakuację osób i mienia, zakaz wjazdu, pobytu
i przemieszczania się osób w określonych miejscach, , natychmiastoweprace budowniczę
w związku z rozwiązaniem sytuacji kryzysowej i jej skutkami, przeniesienie osób zatrzymanych
i zapobiedz swobodnemu przepływu tych osób poza więzieniem, preferencyjne zaopatrzenie
instytucji opieki społecznej, itp.

14.3 Stan zagrożenia państwa
W przeciwieństwie do dwóch poprzednich sytuacji kryzysowych, które mogą wystąpić w
wyniku klęsk żywiołowych, wypadków przemysłowych lub środowiskowych, wypadków lub
innych zdarzeń, które znacznie zagrażają życiu obywateli, ich majątkowi, stan zagrożeń dla
państwa jest dwojaki. Może być proklamowany jako "niewojskowe" zagrożenie spowodowane,
na przykład, rozległymi niepokojami społecznymi, jak też w przypadku militarnego zagrożenia
dla państwa czeskiego. Prawo stanowi, że stan ten może zostać wdrożony, jeśli "nastąpi
bezpośrednie zagrozonie suwerennośći lub terytorialnej integralnośći państwa lub jej
demokratycznych podstaw" . W przypadku zagrożenia wojennego byłby to prekursor, który
ogłosiłby konieczność wdrożenia stanu wojny - sytuacja, w której istnieje bezpośrednie
zagrożenie atakiem na państwo, ale sam akt jeszcze się nie wydarzył, lub do takiego ataku
doszło. Jest on wdrażany dla ograniczonego lub całego terytorium państwa, przez parmalent.
W celu przyjęcia uchwały w sprawie stanu zagrożenia państwa, konieczne jest zatwierdzenie
bezwzględnej większości wszystkich posłów i zgoda bezwzględnej większości wszystkich
senatorów. Ogłoszenie samo w sobie będzie miało tę samą formę, co ogłoszenie nowego
prawa.
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prolínat. Jako příklad typických opatření vyhlašovaných za stavu ohrožení státu lze uvést např.
ty, které se budou týkat pravomocí prezidenta, kdy po dobu trvání stavu ohrožení státu nemá
prezident právo vracet zákon přijatý ve zkráceném jednání. Jako další opatření např. směrem
k obyvatelstvu lze uvést: omezení vstupu na území ČR osobám, které nejsou občany ČR,
zavedení povinného hlášení místa trvalého pobytu, omezení držení a nošení střelných zbraní
a střeliva, zvýšenou kontrolní činnost na úseku zabezpečení střeliva.

14.4 Válečný stav
Válečný stav je posledním z krizových stavů, který je možné v ČR vyhlásit, a to i s ohledem na
razanci předpokládané krizové situace, která má být řešena. Ústavou ČR je dána možnost
Parlamentu vyhlásit válečný stav v případě, „kdy je ČR napadena, nebo je-li třeba plnit
mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení“. Zde je důležité podtrhnout
termín napadení – u válečného stavu se předpokládá obrana státu při vnějším napadení anebo
plnění mezinárodních závazků o společné obraně. Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil
České republiky mimo území ČR a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR, a to
nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o: plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně
proti napadení, účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je
ČR členem, a to se souhlasem přijímajícího státu, účast na záchranných pracích při živelních
pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích. Válečný stav se vyhlašuje pro území
celého státu. Vyhlašování je stejné jako u stavu ohrožení státu, tzn., že k přijetí usnesení
o vyhlášení válečného stavu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu
nadpoloviční většiny všech senátorů. Samotné vyhlášení pak proběhne stejnou formou jako
vyhlášení nového zákona. V době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší
rozhodnutí o vyhlášení válečného stavu samotnému Senátu. Stejně tak doba trvání válečného
stavu je shodná jako u stavu ohrožení státu, a i v tomto případě na základě Ústavy ČR - časově
neomezená, jejíž ukončení se předpokládá až po pominutí nebezpečí. V případě, že bude
nezbytné vyhlašovat válečný stav, je možno využít jakékoli prostředky, kterými stát disponuje.
I vzhledem ke způsobu vyhlašování je zřejmé, že Parlament má dostatek hlasů k tomu, aby
upravil jakýkoli zákon (projednání vládního návrhu zákona ve zkráceném jednání), či jiný
potřebný dokument.

15. Bezpečnostní rady
Velmi významnou roli při přípravě území na možnost vzniku mimořádné události nebo krizové
situace hrají bezpečnostní rady. Ty jsou poradními orgány na klíčových úrovních státní správy
a samosprávy. Najdeme je na nejvyšší státní úrovni, krajské úrovni a úrovni obcí s rozšířenou
působností. Každá z těchto úrovni je odpovědná za jimi spravované území, a zásadní rozdíly
jsou jen v detailu prováděných činností. Bezpečnostní rada státu byla zřízena článkem 9,

44

Czas

trwania

stanu

zagrożenia

państwa

opiera

się

na

ustawie

konstytucyjnej

o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej [XX] na czas nieokreślony i trwa do czasu jej
rozwiązania, co wiąże się z przejściem niebezpieczeństwa. Ze względu na zakres możliwych
konsekwencji, liczba środków zapobiegających zagrożeńiam dla państwa jest bardzo szeroka.
Więcej niż jedna połowa wsparcia w obu Izbach Parlamentu pozwala nam na zmianę
praktycznie wszystkich dokumentów prawnych i wprowadzenie wszelkich środków
niezbędnych do radzenia sobie z sytuacją kryzysową. W ramach przygotowania są
przygotowywane oddzielnie dokumenty do zagrożenia o charakterze niewojskowym i
wojskowym. Zagrożenie dla pozamilitarnego charakteru obejmuje na przykład próbę
zrewolucjonizowania lub podziału republiki. Dlatego można prygotowane narzedzia używać
osobno lub kompleksowo. Niewojskowymi powodami wdrożenia tej sytuacji kryzysowej, byłoby
zastosowanie środków opartych przede wszystkim na Zintegrowanym Systemie Ratowniczym,
Ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz Ustawie o opatrzeniach gospodarczych w stanach
kryzysowych. W przypadku zagrożenia militarnego byłoby to zgodne z Ustawą o obronie
Republiki Czeskiej i przygotowane działania dla zagrożeń niemilitarnych byłyby w tej sytuacji
odpowiednio wykorzystane - w związku z likwidacją skutków sytuacji kryzysowej (pożary,
powodzie

i

powodzie

wywołane

zanieczyszczeniem

zbiorników

i

żródl

wodnych,

zanieczyszczenia środowiska naturalnego spowodowane przez militarne ataki na przemysł
chemiczny itp.), również z wykorzystaniem przepisów dotyczących Zintegrowanego systemu
ratowniczego i narzędzi ekonomicznych w sytuacjach kryzysowych itp. Istnieją jednak
sytuacje, w których poszczególne przygotowane środki (wojskowe i niewojskowe) się będą
mieszać ze sobą. Typowe środki zadeklarowane w Stanie zagrożenia państwa obejmują te
dotyczące uprawnień Prezydenta, gdy na czas stanu wyjątkowego prezydent nie ma prawa
powrotu do ustawy przyjętej w skróconym postępowaniu. Inne środki, np. wobec ludności,
obejmują: ograniczenia wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej do osób niebędących
obywatelami Republiki Czeskiej, wprowadzenie obowiązku zgłaszania stałego pobytu,
ograniczenie posiadania i noszenia broni palnej i amunicji, zwiększenie działalności kontrolnej
w obszarze zabezpieczenia amunicji.

14.4 Stan wojenny
Stan wojenny jest ostatnią z sytuacji kryzysowych, które można wdrożić w Republice Czeskiej,
nawet biorąc pod uwagę surowość oczekiwanej sytuacji kryzysowej, którą należy rozwiązać.
Konstytucja Republiki Czeskiej ma możliwość ogłoszenia przez parlament stanu wojennego w
przypadku "gdy Republika Czeska zostanie zaatakowana lub jeśli konieczne jest wypełnienie
międzynarodowych zobowiązań umownych dotyczących wspólnej obrony przed napaścią“ .
Tutaj ważne jest podkreślenie terminu ataku - stan wojenny ma na celu obronę państwa w
przypadku napaści zewnętrznej lub wypełnienia międzynarodowych zobowiązań dotyczących
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Zákona o bezpečnosti ČR. Její konkrétní složení je vždy po volbách upřesňováno vládou ČR.
Předsedou je vždy předseda vlády a jejími členy ministři, podle rozhodnutí vlády. Mezi klíčové
ministry patří ministr vnitra, ministr obrany a ministr průmyslu a obchodu. Tito tři ministři jsou
proto členy bezpečnostní rady státu vždy. Z hlediska poslání je uvedeno ve statutu
Bezpečnostní rady státu, že se podílí na tvorbě spolehlivého bezpečnostního systému státu,
zabezpečuje koordinaci a kontrolu opatření k zajištění bezpečnosti ČR a mezinárodních
závazků, koordinuje a vyhodnocuje problematiku bezpečnosti ČR a připravuje vládě návrhy
opatření k jejímu zajišťování a další činnosti. Bezpečnostní rady kraje nebo ORP jsou
poradními orgány jejich zřizovatele pro přípravu na krizové situace. To znamená, že
bezpečnostní rada kraje je poradním orgánem hejtmana a bezpečnostní rada ORP starosty
ORP. Složení a činnost bezpečnostní rady kraje a bezpečnostní rady obce s rozšířenou
působností (ORP) je dáno Nařízením vlády č. 462/2000 Sb.. U obou úrovní bezpečnostních
rad je přesně stanoven maximální počet členů a jejich složení – na úrovni kraje je to 10 členů,
na úrovni ORP 8, přičemž u kraje je z tohoto počtu pouze jedna osoba volitelná, u ORP jsou
volitelné dvě. Na jednání bezpečnostních rady kraje nebo bezpečnostní rady ORP se
projednává a posuzuje stav připravenosti na krizové situace na území kraje nebo ve správním
obvodu ORP. Na jednání bezpečnostní rady kraje a ORP mohou být přizvány další osoby,
pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové
situace.

16. Krizové štáby
Jak již bylo v úvodu konstatováno, jsou bezpečnostní rady poradními orgány nejvyšších
představitelů dané úrovně (vlády, hejtmana, starosty ORP) pro přípravu na možnost vzniku
a řešení mimořádných událostí a krizových situací. V případě, že vznikne krizová situace, jsou
jejich pracovními orgány krizové štáby, zřízené pro řešení krizové situace. Zde se nabízí
otázka, proč řešení neprovádějí bezpečnostní rady, které si opatření připravily. Na tuto otázku
existuje poměrně jednoduchá odpověď spočívající ve vysvětlení složení krizového štábu.
Z obecného pohledu vypadá složení krizového štábu tak, , že se nejedná o dva rozdílné
orgány, ale že, s nadsázkou a trochou zjednodušení, je krizový štáb „rozšířenou bezpečnostní
radou“. Nejvyšší úrovní je Ústřední krizový štáb. Tento štáb je pracovním orgánem vlády pro
řešení krizových situací. Jeho složení (které se podstatně liší od složení krizových štábů kraje,
ORP a obce) a činnost upravuje Statut Ústředního krizového štábu, jenž schvaluje vláda.
Většinu úkolů plní především po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného
stavu. Materiály, které Ústřední krizový štáb připraví, jsou přímo předkládány vládě při jejím
zasedání. Ústřední krizový štáb má 17 členů, přičemž jeho předsedou jmenuje předseda vlády
podle charakteru situace ministra vnitra (krizové situace nevojenského charakteru) nebo
ministra obrany v případě vyhlášení stavu ohrožení státu v souvislosti se zajišťováním obrany
České
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wspólnej obrony. Rząd decyduje się na rozmieszczenie sił zbrojnych Republiki Czeskiej poza
terytorium Republiki Czeskiej oraz miejsce zamieszkania sił zbrojnych innych państw na
terytorium Republiki Czeskiej na maksymalny okres 60 dni w przypadku wypełnienia
zobowiązań wynikających z traktatów międzynarodowych dotyczących: wspólnej obrony przed
napaścią, decyzja organizacji międzynarodowej, do której należy Republika Czeska, za zgodą
państwa przyjmującego, udział w akcjach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych,
wypadków przemysłowyh lub środowiskowych. Stan wojenny jest ogłoszony dla całego
państwa. Ogłoszenie jest takie same jak w przypadku stanu zagrożenia państwa, to znaczy,
że przyjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia stanu wojny wymaga zgody bezwzględnej
większości wszystkich posłów i zgody bezwzględnej większości wszystkich senatorów.
Ogłoszenie samo w sobie będzie miało tę samą formę, co ogłoszenie nowego prawa. W
momencie rozwiązania Izby Deputowanych to Senat powinien ogłosić stan wojenny. Tak somo
jak czas stanu wojennego jest taki sam jak w stanie zagrożeń państwa, a także w tym
przypadku również na podstawie Konstytucji Republiki Czeskiej - nieograniczony w czasie,
którego zakończenie jest oczekiwane po upływie niebezpieczeństwa. Jeśli konieczne jest
ogłaszanie stanu wojennego, można wykorzystać wszelkie środki dostępne dla państwa.
Nawet jeśli chodzi o metodę proklamacji, jasne jest, że Parlament ma wystarczającą liczbę
głosów, aby zmienić jakiekolwiek prawo lub każdy inny potrzebny dokument.

15. Rada bezpieczeństwa
Ważną rolę w przygotowaniu terenu pod kątem zwalczania sytuacji awaryjnej lub kryzysu
odgrywają rady bezpieczeństwa. Są to organy opiniodawczo-doradcze na kluczowych
szczeblach administracji publicznej i samorządu. Możemy je znaleźć na najwyższym szczeblu
państwowym, regionalnym i na poziomie gmin o rozszerzonych uprawnieniach. Każdy z tych
poziomów jest odpowiedzalny za terytorium, którym zarządza, a główne różnice są tylko
w szczegółach prowadzonych działań. Rada Bezpieczeństwa Państwa została ustanowiona
na mocy artykułu 9 czeskiej ustawy o bezpieczeństwie. 3 Jej specyficzny skład jest zawsze
określony przez rząd czeski po wyborach. Przewodniczącym jest zawsze premier czlonkami
jego ministrowie, zgodnie z decyzją rządu. Kluczowymi ministrami są Minister Spraw
Wewnętrznych, Minister Obrony oraz Minister Przemysłu i Handlu. Ci trzej ministrowie są
zatem zawsze członkami Rady Bezpieczeństwa Państwa. Jeśli chodzi o misję, w statucie Rady
Bezpieczeństwa Państwa stwierdza się, że uczestniczy ona w tworzeniu wiarygodnego
systemu bezpieczeństwa państwa, zapewnia koordynację i kontrolę środków w celu
zapewnienia bezpieczeństwa Republiki Czeskiej i zobowiązań międzynarodowych, koordynuje
i ocenia bezpieczeństwo Republiki Czeskiej, przygotowywuje propozycje środków rządowych
, które mają je zapewniać i prowadzi inne działania. Rady Bezpieczeństwia Regionów
(województw) lub Rady bezpiczeństwa miast o rozszerzonych kompetencjach (ORP, gminy)
są organami
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republiky před vnějším napadením, za válečného stavu či za dalších krizových situací
vojenského charakteru, jež se významně dotýkají bezpečnostních zájmů České republiky.
Dalšími členy jsou náměstci jednotlivých dotčených ministerstev a vedoucí relevantních
centrálních úřadů (např. předseda Správy státních hmotných rezerv, předseda Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost, policejní prezident ČR nebo generální ředitel Hasičského
záchranného sboru ČR).
Krizový štáb kraje a ORP je tvořen členy příslušné bezpečnostní rady a členy stálé pracovní
skupiny. Tato skupina provádí největší část činností. Její vnitřní členění a celkový počet členů
krizového štábu kraje nebo ORP závisí na rozhodnutí jeho předsedy – hejtmana nebo starosty
ORP. Obecně lze konstatovat, že stálá pracovní skupina musí zajišťovat:
•

příjem a odesílání informací z „vnějšího světa“,

•

logistické zabezpečení prováděných záchranných a likvidačních prací,

•

analýzu aktuálního stavu a výhledu rozvoje situace v budoucnu,

•

evidenci aktuálního stavu dostupných, resp. nasazených sil a prostředků, a

•

koordinaci činností podporujících přežití postiženého obyvatelstva.

Složení krizového štábu kraje, resp. ORP najdeme v základní části krizového plánu kraje,
resp. ORP v bodu charakteristika organizace krizového řízení.
Poslední z úrovní krizových štábů je krizový štáb obce. Zřízení tohoto štábu není povinné. De
facto závisí na starostovi obce a jeho úsudku, zda si krizový štáb obce zřídí, či nikoli. V případě,
že se rozhodne štáb nezřizovat a dojde-li k rozsáhlé MU nebo krizové situaci, ze které vyplyne
nutnost je řešit, může se starosta rozhodovat sám, ale zároveň plní úkoly stanovené starostou
ORP a orgány krizového řízení nejen při přípravě na krizové situace, ale také při jejich řešení
a dále plní úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP.
Krizové štáby na těchto úrovních jsou zřizovány pro případy řešení závažných MU a krizových
situací, při nichž může být vyhlášen jakýkoliv jeden ze všech čtyř možných krizových stavů.
Jejich role začíná většinou stavem nebezpečí, který vyhlašuje hejtman a kdy nemusí být svolán
ústřední krizový štáb. Úkoly plní krizové štáby i v případě, že je k činnosti vyzve Ministerstvo
vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací nebo v případě, kdy je tento
postup nezbytný pro řešení mimořádné události, u které krizový stav není vyhlášen. Úkoly a
činnost krizového štábu jsou přímo závislé na řešené události a jejích potřebách.

48

opinidawczo-daradczymi na tych poziomach. Ich zadaniem jest przygotowanie odpowiedniego
terrytorium do zwalczania sytuacji kryzysowych. Oznacza to, że Regionalna Rada
Bezpieczeństwa jest organem doradczym hejtmana (wojewody) i Rada Bezpieczeństwa ORP,
burmistrza ORP. Skład i działalność Rady Bezpieczeństwa Regionu i Rady Bezpieczeństwa.
Gminy o rozszerzonym zakresie kompetencji (ORP) określa rozporządzenie rządu nr
462/2000 Dz.U. Na obu poziomach określona jest maksymalna liczba członków i ich skład na poziomie powiatu jest 10 członków na poziomie 8 ORP, przy czym tylko jedna osoba jest
dowolnie wybierana przez prewodzonczego, w przypadku ORP dowolnie wybierane są osoby
dwie. Na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Regionu lub Rady Bezpieczeństwa ORP
dyskutowany i oceniany jest stan gotowości na sytuacje kryzysowe w regionie lub okręgu
administracyjnym ORP i możliwości jego podnoszenia. Inne osoby mogą zostać zaproszone
na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Regionu i ORP, jeżeli ich udział jest niezbędny do oceny
stanu bezpieczeństwa i stanu gotowości na sytuacje kryzysowe. W prypadku tych osob jest
jich obecność tylko doradcza – w czasie glosowania nie mają głosu.

16. Sztaby kryzysowe
Jak już wspomniano wczesniej, Rady Bezpieczeństwa są organami opiniodawczo-doradczymi
urzędników odpowiedzialnego szczeblu (rządów, wojewodów, burmistrzów ORP) s zadaniem
przygotować się na możliwość pojawienia się i rozwiązania sytuacji wyjątkowych
i kryzysowych. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej powolywane są organy
operacyjne – sztaby kryzysowe., Zadaniem sztabów kryzysowych jest zwalczanie kryzysu i
jego konsekwencji. Oto pytanie, dlaczego rozwiązania nie są wdrażane przez rady
bezpieczeństwa, które przygotowały środki do ich zapobiegania. Na to pytanie istnieje dość
prosta odpowiedź na podstawie wyjaśnienia składu personelu sztabu kryzysowego. Z
ogólnego punktu widzenia skład personelu kryzysowego wygląda tak, że nie są to dwa różne
organy,

ale

z przesadą

i uproszczeniem - Zespół Kryzysowy jest "rozszerzoną Radą Bezpieczeństwa". Na
najwyższym poziomie jest Centralny Sztab Kryzysowy. Ten jest pracującym organem rządu,
który zajmuje się sytuacjami kryzysowymi. Jego skład (różni się znacznie od składu sztabów
kryzysowych regionu, ORP i gmin) i działalność reguluje Statut Centralnego Sztabu
Kryzysowego, który jest zatwierdzony przez rząd. Większość zadań wykonywana jest głównie
po wdrożeniu stanu wyjątkowego, stanie zagrożeń państwa i stanie wojny. Materiały, które
przygotuje Centralny Sztab Kryzysowy, zostaną bezpośrednio przekazane Rządowi na jego
posiedzeniu. Centralny Sztab Kryzysowy ma 17 członków, przy czym przewodniczący
wyznaczony jest przez premiera zgodnie z charakterem sytuacji ministra spraw wewnętrznych
(sytuacje kryzysowe o charakterze niewojskowym) lub Ministrem Obrony w przypadku
ogłoszenia stanu zagrożenia państwowego w związku z obroną Czech przed atakiem
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z zewnątrz, sytuacje kryzysowe o charakterze militarnym, które znacząco wpływają na interesy
bezpieczeństwa Republiki Czeskiej.
Pozostałymi członkami są zastępcy odpowiednich zainteresowanych ministerstw oraz
szefowie

odpowiednich

centralnych

urzędów

(np.

Przewodniczącego

Administracji

Państwowych Zasobów Materiałowych, Prezesa Państwowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Jądrowego, Prezydent Policji Republiki Czeskiej lub Dyrektor Generalny Służby Ratownictwa
Pożarnego Republiki Czeskiej).
Zespół sztabu kryzysowego w regionie i ORP składa się z członków odpowiedniej rady
Bezpieczeństwa i członków stałej grupy roboczej. Ta grupa wykonuje większość działań.
Podział wewnętrzny i całkowita liczba członków Sztabu Kryzysowego Regionu lub ORP zależy
od decyzji jego przewodniczącego - wojewody lub burmistrza ORP.
Ogólnie rzecz biorąc, stała grupa robocza musi zapewnić:
•

Odbieranie i wysyłanie informacji ze "świata zewnętrznego"

•

Wsparcie logistyczne dla prac ratowniczych i prac likwidacyjnych,

•

Analiza obecnej sytuacji i perspektywy rozwoju sytuacji w przyszłości,

•

Zapisy bieżącego stanu dostępności lub rozmieszczone siły i środki, oraz

•

Koordynacja działań wspierających przetrwanie dotkniętej populacji.

Skład Regionalnego Sztabu Kryzysowego, odpowiednio ORP można znaleźć w podstawowej
części regionalnego planu kryzysowego, to znaczy w ORP, w punkcie charakterystyka
organizacji zarządzania kryzysowego.
Ostatnim z zespołów kryzysowych jest kryzysowy sztab gminy. Ustanowienie tego personelu
nie jest obowiązkowe. De facto zależy to od burmistrza gminy i od jego oceny, czy założyć
kryzysowy sztab gminy lub nie. Na wypadek, gdyby zdecydował się nie założyć sztabu, a jeśli
zaistnieje ważna awaria, klęska żywiołowa lub sytuacja kryzysowa, która wskaże na
konieczność ich rozwiązania, burmistrz może sam podjąć decyzję, ale jednocześnie musi
wykonać zadania wyznaczone przez burmistrza ORP i organy zarządzania kryzysowego, nie
tylko przygotowując się do sytuacji kryzysowych, ale także rozwiązując je a także wypełnia
zadania i środki określone w planie kryzysowym ORP.
Sztaby kryzysowe na tych poziomach ustalane są dla przypadków poważnych wydarzeń
i sytuacji kryzysowych, w których wystąpiła jedna z czterech możliwych sytuacji kryzysowych.
Ich role zwykle zaczynają się od stanu zagrożenia zadeklarowanego przez hetmana
(wojewodę) i kiedy nie musi być wyzwany Centralny sztab kryzysowy. Zadania są także
wypełniane przez Centralny Sztab Kryzysowy, jeśli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prosi
o centralną koordynację działań ratowniczych i likwidacyjnych, lub jeśli ta procedura jest
konieczna do rozwiązania sytuacji kryzysowej, w której kryzys nie jest ogłoszony. Zadania
i działania sztabu kryzysowego są bezpośrednio zależne od danych wydarzeń i potrzeb.
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