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Do czytelników … […] „ eglarz” chce by  podr cznikiem szkol-
nym, przez czas waszego terminowania. Chcia bym, aby cie czuli, e jest to Wasze 
pismo, e mo ecie w nim znale  wszystkie interesuj ce Was rzeczy i tematy. 
Chcia bym, aby cie do jego numerów wracali cz sto, aby sprawdzi , czy pami  
nie zapomnia a czego  zanotowa  dok adnie. A gdy doro niecie, gdy b dzie ju  
mogli stan  przy jednym z warsztatów pracy morskiej, jako wiadomi pracowni-
cy morza, niech wtedy stoj ce na pó ce tomy „ eglarza” b d  Wam pomocne 
w pracy, i mówi  o chwilach, które prze yli my wspólnie, a które min y. Dla tej 
m odzie y, która nie przyjdzie nad morze, z jakichkolwiek powodów-niech „ e-
glarz” b dzie pouczaj c  lektur , zapoznaj c  z yciem na morzu, z prac  portu, 
z rozwojem polskiej my li i polskiej si y morskiej12. 

Sprawozdanie za m-c sierpie  1946, Sprawozdanie za m-c listopad 
1946 r.,  op. cit., 

Do czytelników…, 

S ownik dziennikarzy …
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Wydzia  Propagandy, Sprawozdania za lipiec 1946, sprawozdania za sier-
pie  1946 r. pa dziernik 1946 r. Czasopi miennictwo…, 

Protokó  nr 30/48 z posiedzenia Prezydium Zarz du 
G ównego LM w dniu 19. X. 1948 r.,  
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celem w czenia twórczego zapa u m odego pokolenia do 
pracy nad rozwojem si  i bogactwa Narodu oraz celem rozszerzenia systemu wychowania 
narodowego, przed u enia kszta cenia i wychowania m odzie y poza okres obowi zku 
szkolnego

obowi zani s  organizowa  nauk , prac , 
wiczenia i sp dzanie wolnego czasu m odzie y w taki sposób, by wyrobi  w niej zami o-

wanie do pracy nad odbudow  kraju i zwi kszeniem jego mocy, wpoi  jej poczucie obo-
wi zków obywatelskich i mi o ci Ojczyzny

Powszechna Organizacja „S u ba Polsce” (1948–1955): powstanie, dzia alno , 
likwidacja Czasopi miennictwo morskie dla m odzie y w la-
tach 1945-1952, 

Gospo-
darka Polski Ludowej: 1944-1955
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[…] Ten nasz dost p do morza winni my utrzy-
mywa  za wszelk  cen  we w asnym r ku i winni my broni  nie wy cznie przy 
pomocy not dyplomatycznych, ale przy pomocy w asnej pot nej floty wojennej. 
Nie wierzymy w adne fantastyczne projekty rozbrojenia […]. Flota wojenna ma 
nam zabezpieczy  nasz wolny, niczym nie skr powany dost p do morza, dla han-
dlu zagranicznego dla naszej floty, to nasze obecnie najwa niejsze zadanie dla 
rozwoju ekonomicznego i ustalenia gospodarczego kraju21. 
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 Pod 
sztandarem Ligi Morskiej budujemy Polsk  na Morzu 

Morze ród em bogactwa i dobrobytu mas pracuj cych 
Morze jest podstaw  wolno ci politycznej i gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej!
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Statusu Mi dzynarodowego Trybuna u Karnego

Czystki etniczne definiowane s  jako polityka zmierzaj ca do uzyskania jednorodnego 
etnicznie terytorium przez usuni cie z tego terytorium ,,obcych” grup etnicznych. Mog  po-
jawi  si  na wszystkich terytoriach zamieszka ych przez mieszan  populacj , je eli spo-
eczno  potrzebuje podkre lenia swojej to samo ci i jedno ci. Na podstawie badania 

poszczególnych przypadków czystek, bior c pod uwag  liczne raporty i analizy wszelkich 
ich aspektów, da si  precyzyjnie rozpozna  naruszenia prawa mi dzynarodowego: od nie-
tolerancji i dyskryminacji, etnicznej i rasowej wy czno ci, dominacji i nadrz dno ci jednej 
grupy, do zbrodni przeciwko ludzko ci, a nawet ludobójstwa. Czystki etniczne stanowi  
mi dzynarodowo bezprawny akt, rodz c odpowiedzialno  pa stwa, oraz zbrodni  mi -
dzynarodow , nios c karn  odpowiedzialno  indywidualn . Czystki et-
niczne- analiza prawno mi dzynarodowa

Uniwersalny s ownik j zyka polskiego

; 
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T O HISTORYCZNE ZDARZENIA – SALWADORSKIE WOJNY DOMOWE 

Tysi c latyfundystów posiada dok adnie dziesi  razy wi cej ziemi, ni  ma jej 
cznie sto tysi cy ch opów. Dwie trzecie ludno ci wiejskiej nie ma ziemi. Cz  

bezrolnej biedoty od lat emigrowa a do Hondurasu, gdzie by o du o ziemi bez-

Antykomunistyczna krucjata wojna domowa w Salwadorze w latach 1980-
1992

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN
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pa skiej (…) By a to emigracja cicha, nielegalna, ale latami tolerowana przez 
rz d Hondurasu11.  

Wojna futbolowa
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ród o: http://www.vtv.gob.ve/articulos 

 

Oskar Romero. Pasterz owiec i wilków

Masakra w EL Mozote. Opowie  o deprawacji w adzy

117



chodzi o to, by doprowadzi  do punktu zwrotnego, by 
odmieni  bieg zdarze , a w tym celu nale y miertelnie przestraszy  nieprzyjacie-
la (…) nale a o gwa ci , nabija  na bagnety, robi  wszystko, byle tylko pokaza , 
jaka jest cena

MASAKRA W EL MOZOTE 

Lost history: Death, lies and bodywashing. The USA's secret war in El Salvador 
1981-1992, 

The Massacre at El Mozote. The need to remember

118



Jest rzecz  naturaln , i  w kryjów-
kach wywrotowców nie przebywaj  wy cznie uzbrojeni m czy ni. Mam na 
my li to, e tamci potrzebuj  swoich ,,mas”-s  tam ludzie, kobiety, starzy ludzie 
albo dzieci, w tym tak e dzieci, które s  pos a cami, albo ony, i ci wszyscy ludzie 
mieszaj  si  z wywrotowcami, z tymi, którzy s  uzbrojeni. Wi c kiedy dochodzi do 
star , jest rzecz  naturaln , e gin  grupy ludzi, w tym tak e ludzie nieuzbrojeni, 
czasem kobiety i- jak rozumiem- tak e czasem i dzieci

ród o: http://crispazblog.blogspot.com 

, Our Own Backyard: The United States In Central America, 
1977–1992, .  
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ród o: http://remezcla.com/film/remembering-el-mozote 

The Massacre at El Mozote. The need to remember

Nie mog am si  poruszy , nie mog am nawet p aka Ca a grupa znajdowa a si  ci gle 
przed domem: kobiety czepia y si  siebie nawzajem i obejmowa y, próbowa y stawia  opór. 
Wreszcie o nierze wepchn li kilka z nich do domu. Nie mog am zajrze  do rodka, ale 
us ysza am wystrza y i krzyki

Wo a y: Mamo! Mamo! Robi  nam krzywd ! Pomó  nam! Kalecz  nas! 
Dusz  nas! Pomó ! Potem us ysza am wo anie jednego z moich dzieci. Mój syn Cristino 
wo a : Mama Rufina, pomó ! Zabijaj  mnie! Zabili moj  siostr ! Zabijaj  mnie! Pomó  mi! 
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ród o: https://www.retroreport.org/reports/remembrance-of-a-massacre-el-mozote 

BEZKARNO  ZBRODNIARZY 

Inwestigación de la Masacre de El Mozote y 
Lugares Aledanos
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Od szale stwa do nadziei: 12 lat wojny w Salwadorze, 

Masakra w El Mozote. Brutalna zbrodnia, k amstwa i brak kary - rozmowa z Markiem 
Dannerem, wybitnym ameryka skim reporterem. 
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WOJNA DOMOWA W SALWADORZE A PRAWO MI DZYNARODOWE 

pa stwa by y gotowe do cz sto 
wyczerpuj cych i drobiazgowych uzgodnie  w zakresie norm dotycz cych ich 
wzajemnych stosunków na wypadek konfliktu mi dzynarodowego, natomiast 
ka da propozycja chocia by cz stkowego unormowania kwestii wojny domowej 

Kodeksie karnym Kto maj c na celu pozbawienie 
niepodleg o ci, oderwanie cz ci obszaru lub zmian  przemoc  konstytucyjnego ustroju 
Rzeczypospolitej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami dzia alno  zmierzaj c  
bezpo rednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolno ci na czas 
nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolno ci albo karze do ywotniego pozba-
wienia wolno ci Kto w celu usuni cia przemoc  konsty-
tucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje dzia alno  zmierzaj c  
bezpo rednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolno ci na czas 
nie krótszy od lat 3.

Wojna a prawo mi dzynarodowe

Leksykon prawa mi dzynarodowego publicznego. 100 podstawo-
wych poj
123



spotyka a si  z ostrym sprzeciwem ze strony przedstawicieli rz dów, 
zas aniaj cych si  t  zasad

oso-
by nie bior ce bezpo rednio udzia u w dzia aniach wojennych, w cznie z cz on-
kami si  zbrojnych, które z o y y bro , oraz osobami, które sta y si  niezdolne do 
walki na skutek choroby, ran, pozbawienia wolno ci lub z jakiegokolwiek innego 
powodu, b d  we wszelkich okoliczno ciach traktowane w sposób humanitarny, 
bez czynienia adnej ró nicy na ich niekorzy  z powodu rasy, koloru skóry, religii 
lub wiary, p ci, urodzenia lub maj tku ani z adnych innych analogicznych powo-
dów. W tym celu s  i pozostan  zakazane w stosunku do wy ej wymienionych 
osób w ka dym czasie i w ka dym miejscu: zamachy na ycie i nietykalno  ciele-
sn , a w szczególno ci zabójstwa we wszelkiej postaci, okaleczenia, okrutne trak-
towanie, tortury i m ki; branie zak adników; zamachy na godno  osobist , 
a w szczególno ci traktowanie poni aj ce i upokarzaj ce; skazywanie i wykony-
wanie egzekucji bez uprzedniego wyroku, wydanego przez s d nale ycie ukonsty-
tuowany i daj cy gwarancje procesowe, uznane za niezb dne przez narody 
cywilizowane

Próba rekonstrukcji re imu prawnego ,,rz dz cego” niemi dzynarodowym 
konfliktem zbrojnym

Podstawowe zasady Mi dzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów 
Zbrojnych

Mi dzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, Zbiór doku-
mentów

124



 salwadorscy oficero-
wie przechwalali si  przede mn , e nie bior  je ców, bo to tylko dodaje 
partyzantom powagi. Oni nawet nie nazywali ich je cami czy partyzantami. Mó-
wili o nich terroristas…(…)…Jako, e partyzantów zredukowano do statusu terro-
rystów i przest pców, wszystkich cywilów z pewnych stref sprowadzono do 
statusu masas- stroników partyzantki, i tym samym uznano za pe noprawne cele. 
Utrzymywano na przyk ad, e na pó nocnym brzegu Toroli 

cywile i partyzanci s  wymieszani 
i nie do odró nienia52.

Mi dzynarodowe Prawo Humanitarne, 

125



W przypadkach nie obj tych niniejszym protoko em 
i innymi unormowaniami mi dzynarodowymi osoby cywilne i kombatanci pozostan  pod 
ochron  i w adz  zasad prawa mi dzynarodowego wynikaj cych z ustalonych zwyczajów, 
zasad humanitaryzmu oraz wymaga  powszechnego sumienia56. 

Studium po wi co-
nym zwyczajowemu mi dzynarodowemu prawu humanitarnemu: wk ad w zrozumienie 
i poszanowanie zasad prawa dotycz cych konfliktu zbrojnego, 

ius cogens

Encyklopedia PWN

Studium po wi cone zwyczajowemu mi dzynarodowemu prawu humani-
tarnemu: wk ad w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa dotycz cych konfliktu zbroj-
nego

126



PODSUMOWANIE 

Rozci gni -
cie poj cia ,,zbrodni przeciwko ludzko ci na konflikty o charakterze niemi dzyna-
rodowym wzmacnia uznanie odpowiedzialno ci karnej jednostek za powa ne 
naruszenie praw cz owieka  

Problematyka odpowiedzialno ci sprawców zbrodni wojennych pope nianych 
podczas niemi dzynarodowych konfliktów zbrojnych

127



po zako czeniu dzia a  zbrojnych w adze sprawuj ce rz dy do o  
stara , by obj  mo liwie szerok  amnesti  osoby, które uczestniczy y w konflik-
cie zbrojnym, oraz takie które by y pozbawione wolno ci z powodów zwi zanych 
z konfliktem zbrojnym, zarówno internowane, jak i uwi zione64.  
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k m d r  p o r .  m g r  R a d o s ł a w  M a ś l a k  

S A M O R Z Ą D  T E R Y T O R I A L N Y ,  A  K W E S T I A
B E Z P I E C Z E Ń S T W A  

STRESZCZENIE 

28 lat od wolnych wyborów to powrót Polski do Europy i sprawdzian 
demokracji w różnych aspektach życia społecznego kraju. Proces ten przekłada 
się również na kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku 
publicznego przez organy administracji samorządowej. Celem artykułu jest 
wskazanie wybranych elementów współpracy samorządu terytorialnego i 
istoty silnego społeczeństwa obywatelskiego, jako ważnego gwaranta w 
procesie budowania ochrony bezpieczeństwa społeczeństwa lokalnego.    

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, państwo, bezpieczeństwo 
wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, społeczeństwo obywatelskie. 

WSTĘP 

W wyniku zmian politycznych po 1989 r. wzrosło znaczenie prawa 
w zakresie zrzeszania się, a organizacje pozarządowe zaczęły rozwijać się i 
działać niezależnie. Pierwsze wybory samorządowe w 1990 r. dały możliwość 
tworzenia się organizacji w oparciu o konkretne obszary aktywności, w tym 
bezpieczeństwa, jako jednej z najistotniejszych sfer życia zbiorowości lokalnej. 
Dzięki tym zmianom oraz na skutek rozwijającej się decentralizacji władzy, 
coraz większy zakres kompetencji przejmowany był przez samorządy. 
Jednocześnie udało się zapoczątkować nowy rozdział w kontaktach na linii 
samorząd – organizacje samorządowe, co przyniosło nowe korzyści wynikające 
z tej współpracy1. 

1 B. Bartoszewicz, Przewodnik po NGO, Gdynia, 2011, s 6. 
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ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

        Samorząd terytorialny w swoim pojęciu ma szerokie znaczenie. Stanowi 
on wspólnotę mieszkańców na określonym terytorium, zakres uprawnień 
i podmiotowość prawną oraz jest instytucjonalną formą organizacji państwa. 
Istotną pozycją ustrojową samorządu terytorialnego jest jego miejsce w ustroju 
państwa2. Jedną z jego funkcji jest budowanie demokracji i decentralizacji 
władzy publicznej. Samorząd terytorialny realizuje zadania publiczne: własne i 
zlecone na podstawie ustawy lub porozumienia z administracją rządową. 
Czynnikiem niezbędnym do ich wykonywania jest posiadanie własnego mienia, 
finansów i administracji. Jednocześnie są to instrumenty realizacji celów do 
wykonywania zadań społeczno-gospodarczych.  
           Celem działalności samorządu terytorialnego jest zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach samorządu, jak również 
indywidualnych potrzeb mieszkańców przy jednoczesnym rozwoju lokalnym3.  
Najistotniejszymi cechami samorządu są przepisy prawa, które zabezpieczają 
określonym grupom społecznym i wybranym przez nie organom możliwość 
kierowania i zarządzania własnymi sprawami. Grupy te wykonują zadania 
samorządu, które obligatoryjnie z mocy ustawy należą do administracji 
publicznej. Proces ten odbywa się na zasadach i formach, które przewiduje 
ustawa w sposób nienaruszający samodzielności dla danej jednostki 
samorządowej4. Prawny kształt systemu organizacyjnego administracji 
samorządowej, obok obligatoryjnej przynależności mieszkańców do wspólnoty 
samorządowej, opiera się na poszanowaniu prawa własności jednostek 
samorządowych i innych osób prawnych w ramach samorządu.  

Kolejnymi, istotnymi założeniami jest zasada pomocniczości, ustawa 
gwarantująca samodzielność samorządu oraz sądowa ochrona samorządów5. 
Zasada pomocniczości (subsydiarności) stanowi jedną z fundamentalnych 
zasad organizacji państwa demokratycznego i w sposób jednoznaczny odrzuca 
„zależność hierarchiczną”6. Jej zapisy zawarte są w preambule Konstytucji RP, 
która określa ją jako zasadę, na której ma opierać się podział 
odpowiedzialności oraz kompetencje poszczególnych organów władzy 
publicznej.    

Przepisy zawierające postanowienia odnośnie działalności samorządu 
terytorialnego zawarte są w Światowej Deklaracji Samorządu Lokalnego, która 
uchwalona została na 27. Światowym Kongresie Międzynarodowego Związku 

2 Por.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział VII 
„Samorząd Terytorialny”, Dz. U. Nr 78. poz. 483.  
3 J. Sulimierski, J. Wyporska, M. Sieniuć,  J.P. Tarno, Samorząd terytorialny w Polsce, 
2004, s. 38 
4 Z. Leoński, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w RP, Wydawnictwo C.H.Beck, 
Warszawa 2006 r.….. s. 114 
5 S. Cieślak, Praktyka organizowania administracji publicznej, Difin, Warszawa, 2004, s. 
104.  
6 W języku angielskim: subsidiarity, stąd często stosowana jest nazwa subsydiarności. 
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Władz Lokalnych, który odbył się w dniach 22 – 26 września 1985 r. w Rio de 
Janeiro. Zgodnie z jej zapisem samorząd lokalny stanowi prawo i powinność 
władz lokalnych do regulowania i zarządzania sprawami publicznymi dla dobra 
społeczności lokalnej. Ponadto dokument stwierdza fakt, że zarówno zasada 
samorządu lokalnego, jak i podstawowe kompetencje władz lokalnych powinny 
być zapisane w konstytucji lub ustalone w drodze ustawowej. Tego samego 
roku uchwalono przepisy Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego7, która 
ustala: 
− zasady samorządu lokalnego w odniesieniu do wewnętrznych przepisów 

prawnych i w miarę możliwości w konstytucjach; 
− samorząd komunalny, jako prawo i faktyczną możliwość komunalnych 

korporacji lokalnych do regulowania i kształtowania, w ramach ustaw, 
znacznej części spraw publicznych, na własną odpowiedzialność; 

− podstawowe kompetencje korporacji komunalnych zawarte w konstytucji 
lub ustawach (postanowienie to nie wyklucza jednak zlecenia komunalnym 
korporacjom lokalnym określonych kompetencji w ramach ustaw); 

− komunalne korporacje terytorialne, które w ramach ustaw stanowią prawo 
do zajmowania się wszelkimi sprawami, które nie zostały wyłączone z ich 
kompetencji lub przekazane innym organom; 

− zasady nadzoru administracyjnego nad komunalnymi korporacjami 
lokalnymi, który powinien być sprawowany tylko w sposób określony w 
konstytucji lub ustawach zwykłych i w przypadkach tam przewidzianych, 
celem nadzoru nad działalnością komunalną może być zasadniczo tylko 
zapewnienie przestrzegania ustaw i zasad konstytucji; 

− sposób nadzoru nad komunalnymi korporacjami lokalnymi, który musi być 
tak sprawowany, aby przestrzegana była zasada proporcjonalności 
pomiędzy stosowanymi środkami nadzoru i znaczeniem chronionych przez 
ten nadzór interesów8.  

Obywatel stanowi podstawowy podmiot wszelkich spraw, a w imię 
zasady pomocniczości to inne instytucje powinny być stworzone, jako organy 
pomocnicze do działań i potrzeb skierowanych do obywatela. Funkcjonuje tutaj 
system pewnej „hierarchii odwróconej”, której instytucje stanowią nadbudowę 
w miejscach, gdzie mniejsze organizacje, położone bliżej obywatela nie są w 

                                                           
7 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (European Charter of Local Self-
goverment), dokument Rady Europy, którego zapisy regulują status samorządów 
lokalnych  w stosunku do relacji władz poszczególnych państw. Karta została przyjęta 
przez Stałą Konferencję Gmin i Regionów Europy 15 października 1985 r., a w życie 
weszła z dniem 1 września 1988 r. Karta  zawiera spis zasad istotnych dla 
prawidłowego funkcjonowania samorządu lokalnego, definiuje pojęcie samorządu oraz 
wskazuje na samorząd lokalny jako główny element demokracji. Ponadto odnosi się do 
ograniczonej kontroli administracyjnej, która sprowadza się jedynie do sposobów 
określonych w konstytucji lub danej ustawie w zakresie legalności i celowości 
działania.  
8 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa, 2012, s. 18 – 19.   
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stanie wykonać bardziej złożonych zadań. W praktyce – gmina zajmuje się 
realizacją spraw pojedynczego człowieka, powiat natomiast stanowi organ 
pomocniczy w stosunku do gminy, a województwo organ pomocniczy w relacji 
do powiatu. Podobne przełożenie ma zastosowanie w stosunku do państwa 
i jego rządu. Państwo wykonuje funkcje pomocnicze w stosunku do instytucji i 
organizacji, które działają w jego ramach i są w relacjach określanych „bliżej 
obywatela”. Mimo, że zasada pomocniczości nie posiada bezpośrednich 
kompetencji prawnych, to jednak w wyraźny sposób wytycza kierunki, jakie 
mają wpływ na regulacje prawne, które kształtują ustrój państwa i zadania 
poszczególnych jego organów. 

Konstytucja i inne ustawy gwarantują samodzielność samorządu 
terytorialnego. Na ich podstawie istnieje prawo zaskarżenia do sądu 
powszechnego takich działań, które uderzają w jego samodzielność9. W 
wymiarze ogólnoeuropejskim samorząd terytorialny jest określany, jako prawo 
i zdolność społeczności lokalnej do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią 
spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich 
mieszkańców10. 

Kształtowanie się ładu normatywno-prawnego przekłada się na jakość 
samorządu. Na pojęcie „dobrego samorządu” wpływają składowe dobra 
publicznego, które określają konstytucyjne relacje z państwem opierające się 
na ładzie społeczno-gospodarczym. Na jej podstawie określone są zakresy 
działania samorządów i ich kompetencje oraz obszary realizacji funkcji dla 
dobra publicznego. Przez ponad 40 lat w Polsce funkcjonował samorząd, który 
stanowił jedynie organ scentralizowanej administracji państwowej opartej na 
wyznaczonej hierarchii. Powyższa sytuacja spowodowała nowelizację ustawy 
zasadniczej, która pozwoliła na przyjęcie przez Sejm szeregu ustaw 
dotyczących zarządzania lokalnego11. Reforma administracyjna miała stworzyć 
dla samorządu takie warunki, które zapewniłyby jego działanie, jako 
rzeczywistego gospodarza na własnym terytorium. Sprowadzało się to m.in. 
przy decentralizacji władzy wykonawczej, a w konsekwencji do rozszerzenia 
świadczenia usług publicznych w ramach samodzielności samorządów 
funkcjonujących na własne konto i do odpowiedzialności na poziomie 
lokalnym.   

Zasada subsydiarności, jako jeden z atrybutów państw 
demokratycznych, przewiduje istotną rolę samorządu terytorialnego w postaci 
przedłużonego ramienia państwa, jako organu władzy publicznej, który 

9 Art. 2 Ustawy o Samorządzie, Art. 2 Ustawy o Samorządzie Powiatowym, Art. 6 Ustawy o 
Samorządzie Wojewódzkim.  
10 Europejska Karta Samorządu Lokalnego, międzynarodowa konwencja, która została 
ratyfikowana i podpisana przez Polskę w 1993 r.  
11 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, DzU 1990, nr 16, poz. 
95, t.j. DzU, 2001, nr 142, poz.1591 z późn. zm.;Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o 
podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy 
gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU 1990, nr 
34, poz. 198. 
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uczestniczy w organizacji świadczeń i przekazywania usługi dobra publicznego. 
Proces ten stanowi domenę państwa demokratycznego, suwerennego o 
rynkowym systemie gospodarowania, a jego wartości i kategorie funkcji 
państwa zostały wyszczególnione, jako: 
− obrona narodowa, obrona społeczeństwa przed napaścią ze strony innych 

społeczeństw;  
− zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego wraz ze skutecznie 

działającym systemem wymiaru sprawiedliwości; 
− dystrybucja dóbr publicznych, których dostępność leży w interesie ogółu 

społeczeństwa12. 

W uzupełnieniu powyższej teorii można wymienić inne funkcje państwa: 
− ochronę praw własności, która wchodzi w skład ochrony ładu – zwalczanie 

przestępczości; 
− niwelowanie negatywnych efektów zewnętrznych, jako skutków 

szkodliwej działalności gospodarczej; 
− funkcjonowanie systemu pieniężnego; 
− gospodarowanie dobrami publicznymi13. 

W oparciu o organy władzy i administracji publicznej, na których 
spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwo może 
właściwie funkcjonować.14 Administracja samorządowa, na skutek reformy 
ustrojowej przejęła odpowiedzialność za realizację części zadań publicznych w 
państwie oraz na podstawie ustawy zadania z zakresu administracji rządowej. 
Dziedziną priorytetową w działalności administracji publicznej jest 
bezpieczeństwo narodowe. Jest to zgodne z główną zasadą dziedziny prawa 
administracyjnego. Jest to zasada realizacji dobra wspólnego, które jest 
czynnikiem integrującym społeczeństwo i wartości, dla których ochrony 
ustanawia się prawo.  

Zawarte w ustawach wartości, które zapisują się w obszarze szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa narodowego dotyczą m.in.: bezpieczeństwa 
zewnętrznego państwa, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, ochrony życia 
i zdrowia obywateli, gwarancji wolności myślenia i działania obywateli, 
ochrony i korzystania z zasobów środowiska, tworzenia wartości społecznych, 
gospodarczych, naukowych oraz rozwoju kulturowego15. 
 Istotne zapisy w kwestiach bezpieczeństwa narodowego zawarte są 
w Traktacie Lizbońskim w dziedzinie dotyczącej Przestrzeni Wolności, 

                                                           
12 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. . PWN, Warszawa 
1954, s. 235.  
13 J. Beksiak, Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku, PWN, 
Warszawa 2001, s. 156. 
14 M. Karpiuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad 
samorządem gminnym, Lublin 2008, s. 58.  
15 R. Jakubczak, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Bellona, 
Warszawa 2003, s.73-74. 
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Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Z zapisu wynika, że Unia szanuje funkcję 
państw członkowskich polegającą m.in. na utrzymaniu porządku publicznego 
i ochronie bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie jest zastrzeżenie, że 
bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności 
każdego państwa członkowskiego16. 
 Sięgając do odniesień historycznych, państwo suwerenne i 
demokratyczne zgodnie z kategoriami przedstawionymi przez Adama Smitha 
powinno realizować nw. funkcje: 
− w ramach bezpieczeństwa narodowego, ochronę społeczeństwa przed 

napaścią ze strony innych niezależnych społeczeństw; 
− w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego oraz skutecznego wymiaru 

sprawiedliwości, zapewnienie skutecznej ochrony dla społeczeństwa przed 
naciskiem i niesprawiedliwością ze strony współobywateli17. 

POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA W ODNIESIENIU DO PAŃSTWA 

 Na pojęcie bezpieczeństwa składa się czynnik subiektywny, który 
odnosi się do postrzegania zagrożeń, jak i obiektywny, który jest 
odzwierciedleniem rzeczywistych, realnych zagrożeń. Istotną kwestią w tym 
obszarze jest kultura bezpieczeństwa. Składa się na nią kultura duchowa, 
świadomościowa, jako czynnik subiektywny, kultura organizacyjna różnych 
podmiotów, w tym struktur wielostronnych, jako czynnik subiektywno-
obiektywny oraz kultura materialna, która zawiera się w obronności 
(infrastruktura, technologie), jako czynnik obiektywny18. Istotnym 
zagadnieniem jest zasada postrzegania bezpieczeństwa oraz zagrożeń, jakie 
oddziałują na jednostki i określone grupy społeczne, a tym samym metody jego 
zapewnienia. Ostatnie lata i liczne wydarzenia spowodowały, że kwestie 
związane z analizą badań nad bezpieczeństwem i kulturą bezpieczeństwa 
ulegają ciągłym zmianom. Jeszcze większą ewolucję przechodzą zagadnienia 
związane z pojęciem strategii, która wcześniej odnosiła się do działań wojska 
i działań wojennych, a obecnie znajduje się w obszarze niemal każdej ludzkiej 
działalności. W obecnych czasach kwestie związane z bezpieczeństwem 
narodowym wybiegają zdecydowanie dalej niż jedynie ochrona granic i 
suwerenność19. 

16 J. Barcz, Traktat konstytucyjny - umocnienie roli parlamentów narodowych w procesie 
integracji europejskiej, Publikacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2008, s. 24. 
17 Por.: A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2. PWN, 
Warszawa 1954, s. 235. 
18Por.:  A. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa w realiach XXI wieku, [w:] Czynić świat 
bardziej bezpiecznym, t. 1, pod red. A. Cudowskiej i J. Kunikowskiego, Siedlce 2007, s. 
105-109.  
19 J. Czaja, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków, 2008, s. 223. 
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Wraz z poszerzającym się światowym procesem globalizacji, w którym 
uczestniczy Polska, z jednej strony tworzą się szanse rozwoju i widoczne są 
pozytywne aspekty, a z drugiej rodzą się bezpośrednie zagrożenia.  
 Nasilające się w ostatnim czasie sprzeczne interesy określonych grup 
lokalnych i poszczególnych społeczeństw powodują niebezpieczne sytuacje, 
które prowadzą do zachowań przestępczych, a nawet konfliktów zbrojnych o 
zasięgu międzynarodowym. To właśnie człowiek ma udział i sam prowokuje 
największą przestrzeń działań niebezpiecznych w stosunku do drugiego 
człowieka. Konsekwencją takich zachowań są międzynarodowe akty 
terrorystyczne, których ofiarami są bezbronni ludzie, działalność 
zorganizowanych grup przestępczych, przestępstwa o charakterze 
korupcyjnym wpływające na systemy informatyczne. Polska, jako członek Unii 
Europejskiej poprzez zniesienie kontroli na granicach narażona jest na 
zagrożenia, które nie mają praktycznie reguł działania i ograniczeń. Dodatkowo 
istotnym zagrożeniem w aspekcie bezpieczeństwa są naturalne zjawiska takie 
jak: klęski żywiołowe, powodzie, huragany, pożary, gradobicia itp. Paradygmat 
zagrożeń poddawany jest ciągłym zmianom, którym wraz z rozwojem 
stosunków międzynarodowych towarzyszy dynamika przeobrażeń 
przejawiająca się brakiem jakichkolwiek zasad oraz rosnącą bezwzględnością i 
brutalnością. Na taki stan rzeczy składa się koniec dwubiegunowego podziału 
świata, obniżenie poziomu życia, rosnące epidemie, powstawanie dużych 
aglomeracji, zagrożenia płynące z rozwiązań sieciowych internetu, telewizji, 
środków masowego przekazu, wzrost przemytu narkotyków, zmniejszanie się 
zasobów rolnych. Ponadto na arenie międzynarodowej: niestabilność regionu 
po rozpadzie ZSRR, handel bronią i łatwy dostęp do różnorodnego uzbrojenia, 
wzrost zaangażowania trans-nacjonalnych grup ideologicznych, rozszerzenie 
zasięgu wpływów korporacji ponadnarodowych i wzrost ich zysków20. 
 Bezpieczeństwo państwa stanowi praktyczny wyraz realizacji zadań 
wynikających z polityki bezpieczeństwa państwa. Podstawową funkcją 
organów władzy i administracji rządowej i samorządowej jest zapewnienie 
bezpieczeństwa obywateli i społeczności lokalnych oraz w wymiarze ogólnym 
całego narodu, jako państwa. Istotnym zagadnieniem w tym obszarze jest 
kierowanie bezpieczeństwem narodowym, na które składa się działalność 
organów władzy i administracji odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji 
bezpieczeństwa państwa w ramach działających relacji kompetencyjnych 
wspólnie z aparatami pomocniczymi: administracyjnym, organizacyjnym 
i sztabowym21. 

                                                           
20 Por.: A. Ciupciński, K. Malak, Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe. AON, Warszawa 
2004, s.50 
21 S. Koziej, kierowanie bezpieczeństwem narodowym, skrypt internetowy, www.koziej.pl 
Warszawa 2008, s.1. 
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 W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne 
są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan 
nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej22. 
 W istotny sposób do kwestii kształtowania strategii bezpieczeństwa i 
roli jaką zajmuje samorząd terytorialny odnosi się Biała Księga Bezpieczeństwa 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Opierając się na konstytucyjnej zasadzie 
decentralizacji, samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy 
publicznej, w trakcie wykonywania posiadanych w ramach ustaw ważnych 
zadań publicznych. Samorząd terytorialny realizuje zadania związane z 
bezpieczeństwem publicznym, jako zadania własne w ramach porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli na poziomie gmin i powiatów. 
Wyznaczanie i koordynacja zadań w powyższym obszarze może być 
realizowane tylko w ramach przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
Istotna jest zasada zespolenia terytorialnego administracji, która wzmacnia 
samorządowe organy administracji publicznej o właściwości ogólne na 
poziomie gminy i powiatu. Nadzór ze strony administracji rządowej w stosunku 
do samorządu terytorialnego, z wyjątkiem sytuacji stanów nadzwyczajnych, z 
zasady jest ograniczony przepisami Konstytucji RP23. 
 Najnowszym dokumentem, który określa interesy narodowe i cele 
strategiczne w kwestii bezpieczeństwa, zgodnie z wartościami i zasadami 
zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest Strategia Bezpieczeństwa 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej podpisana przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Powyższy dokument 
wskazuje potencjał bezpieczeństwa narodowego oraz poddaje ocenie 
środowisko bezpieczeństwa Polski w wymiarze globalnym, regionalnym i 
krajowym. Jednocześnie przedstawia trendy rozwojowe i działania państwa 
konieczne do określenia zdefiniowanych interesów, celów oraz kierunków i 
przygotowania systemów w obszarze bezpieczeństwa narodowego24. 

BEZPIECZEŃSTWO W UJĘCIU SZCZEBLA LOKALNEJ ADMINISTRACJI 
SAMORZĄDOWEJ 

 Jednym z najbardziej elementarnych potrzeb człowieka jest poczucie 
bezpieczeństwa. Jego utrzymanie stanowi jedno z najstarszych zadań 
publicznych, które jest ściśle związane z genezą i rozwojem władzy publicznej. 
Na przestrzeni wieków zagadnienie bezpieczeństwa publicznego stanowiło i 

22 Art. 230 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z dnia 16 
lipca 1997 r.)  
23 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, 
s. 20-41. 
24 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 7. 
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stanowi jeden z najistotniejszych problemów społecznych25. Można rozróżnić 
kilka poziomów bezpieczeństwa ze względu na sposoby zarządzania. Poziom 
zapewnienia bezpieczeństwa jest uzależniony od właściwego funkcjonowania 
szczebli organizacji systemu, ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia szczebla 
lokalnego, za które odpowiadają prezydenci, wójtowie, burmistrzowie oraz 
starostowie.  
 Samorząd terytorialny, obok administracji publicznej, instytucji 
państwowych, organizacji i stowarzyszeń oraz sektora prywatnego, wpisuje się 
w działania systemu pozamilitarnego. Stanowi on system obrony państwa, 
którego celem jest zapewnienie zdolności do wykonywania zadań mających na 
celu przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom i agresji militarnej.  
 Pojęcie bezpieczeństwa często definiuje się, jako brak zagrożeń, co nie 
ma odniesienia do rzeczywistości, ponieważ jako społeczeństwo żyjemy w 
otoczeniu ciągłego ryzyka. Przestrzeń ryzyka jest wszechobecna i nieunikniona, 
a kwestią kluczową jest zagadnienie – na jakim poziomie akceptowane jest 
występowanie ryzyka. Bezpieczeństwo stanowi stan otoczenia cywilizacyjnego 
i środowiska naturalnego danej społeczności lokalnej. Aktualny model 
zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do poziomu lokalnego opiera się 
na autonomicznym funkcjonowaniu poszczególnych służb, które są 
zobligowane do składania sprawozdań przed organami samorządowymi. 
Sposób działania administracji zespolonej, na którą składa się strategia 
określonych służb, opiera się przede wszystkim na reagowaniu na występujące 
zdarzenia. Istnieje tutaj paradygmat gotowości bojowej, który przejawia się 
obniżeniem ryzyka poprzez szybką i skuteczną reakcję na minimalizację 
niekorzystnego zdarzenia. Powyższe zarządzanie, które sprowadza się do 
tworzenia zakazów i nakazów często powoduje zamknięcie się określonych 
służb dla społeczności lokalnej, co powoduje brak dialogu. Wpływa to 
niekorzystnie na kwestie związane z uświadamianiem odnośnie zagrożeń 
i wymaganych zachowań adekwatnie do okoliczności powstałego zdarzenia i 
wspomagania akcji ratowniczej. Inna kwestia to sfera prewencji, która 
związana jest ze świadomością społeczeństwa w stosunku do przyczyn 
powstawania niekorzystnych zdarzeń oraz rozwiązań mających ułatwić ich 
uniknięcie.  
 Organy samorządu terytorialnego wykonują zadania w ramach 
umacniania obronności RP, a niektóre z nich dotyczą takich zagadnień jak: 
− konsultacja realizowanych zadań na danym obszarze administrowanym 

przez organ samorządowy; 
− wprowadzenie ujednoliconych procedur w ramach osiągania gotowości do 

współdziałania organów samorządowych, powołanych zespołów 
reagowania kryzysowego, służb mundurowych, podsystemów 
pozamilitarnych; 

                                                           
25 I. Szeląg, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, jako zadanie własne 
samorządu lokalnego,                   e-Politikon, Bezpieczeństwo państwa, Kwartalnik 
naukowy ośrodka politologicznych UW, nr VI, Warszawa, 2013, s.172. 
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− stworzenie stanowisk dla zabezpieczenia działań na terenie 
administrowanym w sytuacjach kryzysowych i w systemie codziennym; 

− stworzenie niezbędnego systemu logistycznego do dyspozycji sił 
zbrojnych; 

− skompletowanie baz danych działalności samorządu; 
− wprowadzenie spójnych procedur informacji ogólnej i powiadamiania; 
− zapewnienie systemu zabezpieczenia i ochrony budynków-instytucji o 

ważnym znaczeniu terytorialnym; 
− kontrola nad opracowaniem i wdrożeniem planu świadczeń na rzecz sił 

zbrojnych i jednostek organizacyjnych26. 

 Istotną, zachodzącą zmianą w kwestii samorządu terytorialnego jest 
zawieranie porozumień w sprawach związanych z bezpieczeństwem w 
tworzących się związkach gmin, powiatów, miast i metropolii27. Na 
podkreślenie zasługuje koncepcja reagowania prewencyjnego, której 
założeniem jest podejmowanie czynności, które mają nie dopuszczać do 
sytuacji niekorzystnych oraz niwelowania ewentualnych skutków. Proces ten 
może być realizowany według własnych kompetencji wówczas, kiedy 
określony organ bądź struktura organizacyjna rozpoznająca zagrożenie posiada 
w swoich kompetencjach warunki prawne, merytoryczne oraz organizacyjne.  
 Właściwe określenie zagadnień bezpieczeństwa gwarantujące realne 
wyznaczenie celów strategicznych, pierwszoplanowych i pomocniczych jest 
możliwe jedynie poprzez lokalne podejście do powyższych kwestii. Planowany 
i przemyślany proces zarządzania bezpieczeństwem jest wynikiem 
kształtowania bezpieczeństwa na określonym poziomie. Centralny system 
kierowania w kwestiach bezpieczeństwa ustawowo przypisany jest 
zagrożeniom, które wynikają z bezpieczeństwa granic państwa, zagrożeń o 
charakterze militarnym, radiologicznym. W pozostałych kwestiach nie ma 
odniesienia teza, że decentralizacja i dekoncentracja powodują obniżenie 
poziomu bezpieczeństwa powszechnego. Konieczne są działania długofalowe 
przy określaniu planowania procesu zarzadzania bezpieczeństwem, takie jak: 
− lokalny system monitorowania zagrożeń, ich objawów, prognozowanie 

rozwoju zdarzeń i zapobieganie sytuacjom kryzysowym na 
najwcześniejszym etapie; 

− planowe działania organów administracji publicznej, którego celem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom ich mieniu i środowisku; 

26Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. Dz.U. Nr 181 poz. 1872 z 2004 r. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny Dz.U. Nr 203 poz. 2081 z 2004 r.  
27 E. Roguski, Elementy lokalnej polityki i strategii bezpieczeństwa, Warszawa, 2006, s. 2-
4. 
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− zapewnienie ciągłości funkcjonowania administracji na skutek zagrożeń 
prowadzących do kryzysów, stanów nadzwyczajnych w tym stanu 
wojennego; 

− usuwanie i szacowanie skutków sytuacji kryzysowych i nadzwyczajnych 
z uwzględnieniem procesu odbudowy i modernizacji28. 

Głównymi zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego są: zachowania 
aspołeczne, czyny karalne, zagrożenia o charakterze kryzysowym. Powyższe 
zagrożenia funkcjonują w obszarze norm ustawowych oraz zasad niepisanych, 
które mają zastosowanie do danego społeczeństwa i tworzą tzw. zachowania 
aspołeczne. Mają one odniesienie do zagrożeń, jako skutek rozwoju 
cywilizacyjnego, na które składają się: katastrofy budowlane, awarie jądrowe, 
chemiczne, jak i rosnąca skala zagrożeń, jaką są klęski naturalne. Zapewnienie 
odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa publicznego jest zadaniem 
państwa i właściwych organów władzy państwowej29. 
 Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia potrzeb społecznych jest 
bezpieczeństwo publiczne, jako element zarządzania publicznego. Zalicza się 
ono do grupy usług społecznych i stanowi istotny przedmiot w ramach 
lokalnego zarządzania strategicznego30. Skupia się ono przede wszystkim na 
tworzeniu sytemu społeczno-gospodarczego, który zapewnia utrzymanie 
porządku publicznego, jego efektywność oraz prowadzenie szeroko pojętej 
polityki makroekonomicznej. Powyższą definicję można określić, jako 
dyscyplinę szczegółową nauki o zarządzaniu, której podstawą jest zarządzanie 
instytucjami publicznymi oraz makrosystemami takimi, jak państwo i 
gospodarka narodowa oraz mezosystemami takimi jak regiony i poszczególne 
sfery życia publicznego. Jest to również analizowanie zasobów i zakresu 
działań, które zapewniają opracowywanie celów organizacji składających się na 
sferę publiczną przy maksymalnym wykorzystaniu działalności ludzkiej dla 
zapewniania realizacji interesu publicznego31. Bezpieczeństwo publiczne 
stanowi efekt działania samorządów terytorialnych, jednostek administracji 
zespolonej i niezespolonej, sądu i prokuratury oraz innych służb. Inne 
określenie bezpieczeństwa publicznego sprowadza się do procesu, który 
obejmuje działania w ramach bezpieczeństwa narodowego, którego 
nadrzędnym celem jest ochrona porządku prawnego państwa przed 
działaniami zbrojnymi, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia 
społeczeństwa, porządku publicznego oraz obyczajów i norm społecznych32. 

                                                           
28 Ibidem, E. Roguski, s. 8-9.  
29 Art. 5, 31,74, 126, 135, 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (DzU z dnia 16 lipca 1997 r.) 
30 K. Sienkiewicz-Małyjurek, Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu 
bezpieczeństwa publicznego. Samorząd Terytorialny, Warszawa, 2010, nr 7-8, s. 127. 
31 B.Kożuch, Zarządzanie publiczne e teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, 
Warszawa 2004, s. 59. 
32 A. Szromnik,  Marketing terytorialny. Wolters Kluwer, Warszawa 2008, H. Gawroński, 
Zarzadzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.  
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Istotną kwestią w zakresie wykonywania zadań w zakresie 
bezpieczeństwa przez jednostki samorządu terytorialnego jest zapewnienie 
środków publicznych. Realizacja zadań postawionych przez państwo może być 
właściwie realizowana poprzez wsparcie finansowe. 

ISTOTA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W KSZTAŁTOWANIU 
POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA  

Samorząd terytorialny obok administracji publicznej, instytucji 
państwowych, organizacji i stowarzyszeń oraz sektora prywatnego wpisuje się 
w działania systemu pozamilitarnego. Stanowi on system obrony państwa, 
którego celem jest zapewnienie zdolności do wykonywania zadań mających na 
celu przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom i agresji militarnej. 
Kluczowym działaniem w prawidłowo funkcjonującym systemie obronnym jest 
właściwe zorganizowanie i współdziałanie służb mundurowych wspólnie z 
administracją oraz przygotowanym i świadomym do obrony społeczeństwem33. 

Samorząd terytorialny stanowi korporację prawną i jako wyodrębniona 
część administracji publicznej opiera się na bezpośrednim udziale 
mieszkańców danego obszaru w realizacji zabezpieczenia potrzeb własnych 
społeczności lokalnej. Przynależność do niej ma charakter przymusowy i jako 
instytucja publicznoprawna realizuje zadania wskazane przez państwo w 
ramach istniejących środków i kompetencji34. 
 Istotną częścią funkcjonowania polityki bezpieczeństwa jest 
wykształcenie postaw społecznych w obszarze bezpieczeństwa społecznego, 
które zajmuje ważne miejsce w wymiarze bezpieczeństwa narodowego. Na 
pojęcie bezpieczeństwa społecznego składają się określone wartości zarówno 
życia samej jednostki, jak i grupy społecznej, społeczeństwa oraz globalnie 
grupy państw, które funkcjonują we współczesnym świecie. Istnienie 
bezpieczeństwa jest możliwe przez zapewnienie tożsamości, zaspokojenie 
koniecznych potrzeb, zachowanie podstaw egzystencji i ochrona przed ich 
utratą, niepodległość, integralność, zapobieganie konfliktom. Głównymi 
zagrożeniami życia społecznego są działania, które powstrzymują rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, destabilizacja polityczna, przeszkody w 
kwestiach integracyjnych i właściwego rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa 
i narodu35. 

Społeczeństwo obywatelskie, ze względu na odwołanie się do jednostek, 
które konstytuują tę społeczność, jest istotnym pojęciem normatywnym. 
Warunkiem zachowania wartości społeczeństwa obywatelskiego jest 
konkretny obywatel i szereg działań, które nie mogą koncentrować się jedynie 

33 Z. Zamiar, Pozamilitarne ogniwa w systemie bezpieczeństwa militarnego państwa, 
Zeszyty naukowe WSOWL, Nr 4, Wrocław, 2011, s. 92. 
34 Por.: M. Klimek, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego w Polsce, Lublin 2013, s.9. 
35 Por.: B. Wiśniewska, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu 
systemowym, WSA, Bielsko-Biała 2006, s. 33. 
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na politycznym procesie demokracji. Poszerzająca się Wspólnota Europejska 
musi wspierać idee społeczeństwa obywatelskiego, zwiększać obszary 
obywatelskiej aktywności, mieć na względzie słabe, niepołączone grupy, 
otwierać się na nowe ruchy społeczne. Wszystkie cenne i aktywne ruchy 
społeczne muszą się opierać oraz mieć wsparcie ze strony instytucji 
demokratycznego państwa prawa36. 

W relacjach między państwem a samorządem w ramach realizowania 
dobra wspólnego istotnym czynnikiem jest współdziałanie państwa w zakresie 
interesu ogólnego i samorządu w skali lokalnej oraz regionalnej. Celem 
działania samorządu jest stworzenie społeczności lokalnej z ukształtowaną 
przez samych obywateli kulturą polityczną i odpowiedzialnością. Mają oni 
udział w procesie podejmowania decyzji wpływających na ich warunki 
bytowe37.   

 Społeczeństwo obywatelskie świadczy o sile państwa, jego podatności 
na zagrożenia i konflikty zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Zdolność 
obywateli do partycypacji społecznej jest wyznacznikiem procesu powstawania 
społeczeństwa obywatelskiego. Jego siłą jest kapitał społeczny, którego 
fundament daje możliwość realizacji inicjatyw, wzrostu dobrobytu, poprawy 
warunków życia danej grupy, poczucia bezpieczeństwa. Społeczeństwo 
obywatelskie stanowi środowisko, które wytwarza oraz podtrzymuje i 
powiększa kapitał społeczny. Pozarządowe organizacje obywatelskie są 
partnerami w relacjach z władzami samorządowymi w kwestiach dotyczących 
rozwiązywania problemów lokalnych. Budowa społeczeństwa obywatelskiego 
jest procesem długotrwałym, który wymaga dużych zmian ludzkiej 
świadomości oraz wyrobienia nawyków odpowiednich zachowań. Przemiany te 
następują dużo wolniej, niż wdrażanie zmian dotyczących stanowienia prawa, 
ustaw i organizacji właściwego funkcjonowania państwa. Istotą, zatem jest 
zaangażowanie społeczeństwa lokalnego w różnorodnych formach aktywności 
na szczeblach rozwoju gmin i powiatów38. 

Samorząd terytorialny jest gwarantem posiadanej samodzielności i daje 
szerokie kompetencje, jako gospodarzowi na własnym terenie, który sam 
decyduje o szeregu zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i porządku 
publicznego. Współczesny ustrój naszego państwa, który opiera się na zasadzie 
decentralizacji administracji państwowej stwarza dogodne warunki dla 
samorządu w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa39. 

                                                           
36 K. Beyeme, Współczesne teorie polityczne, Scholar, Warszawa, 2007, s. 235.  
37 P. Swianiewicz, Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i  demokracji lokalnej, 
Warszawa, 2008, s. 63-70. 
38 Barbara Imiołczyk, ABC Samorządu Terytorialnego, Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, Warszawa, 2010, s.17. 
39 M.Karpiuk, Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa 
narodowego, AON, Warszawa 2014, s.37. 
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WNIOSKI 

 Transformację ustrojową Polski rozpoczął pakiet ustaw odnoszących 
się do zmian stosunków politycznych, którego efektem jest pluralizm 
polityczny i powstanie demokratycznego państwa prawa. Działalność 
samorządu jest odzwierciedleniem stanu społeczeństwa i cały czas ewoluuje w 
takich płaszczyznach, jak: świadomość, tradycja, poczucie bezpieczeństwa, stan 
gospodarki, rozwój technologii, środowisko naturalne. Systemy społeczne 
i gospodarcze nie są stabilne i w dalszym ciągu podlegają procesowi adopcji do 
nowych, zmieniających się warunków. Ustroje w państwach Europy Zachodniej 
przechodziły liczne reformy na przestrzeni dziesięcioleci. Opóźnienie naszego 
kraju w stosunku do reform innych państw jest konsekwencją powojennych 
działań ustroju i polityki państwa. Scentralizowany system, jako spuścizna po 
PRL wykazał, jego brak efektywności oraz blokadę dalszego rozwoju na długie 
lata. Wiele widocznych obecnie trudności związane jest z zaszłościami 
historycznymi, które na długie lata jeszcze będą tematem dyskusji i rozważań w 
celu osiągnięcia sprawdzonego modelu samorządu. 
 Jednym z nadrzędnych czynników wpływających na postęp i rozwój 
państwa jest dążenie do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Samorząd 
terytorialny we współdziałaniu z obywatelami musi podejmować działania, 
które w sferze bezpieczeństwa są traktowane, jako wspólna i doniosła sprawa. 
Obecne wydarzenia i sytuacja międzynarodowa potwierdzają i jeszcze bardziej 
motywują do działań, których celem są wzmożone przedsięwzięcia dla 
zabezpieczenia bezpieczeństwa państwa w sferze wewnętrznej, jak i 
zewnętrznej. 
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LOCAL GOVERNMENT AND THE SAFETY ISSUE 

ABSTRACT 

 25 years since the free elections we have witnessed Poland’s comeback 
to Europe and tested democracy in various aspects of social life in the country. 
This process is also reflected in ensuring public safety and order by local 
government bodies. The aim of the article is to specify and focus on selected 
aspects of the local government cooperation and the essence of a strong civil 
society, being a significant guarantor in the process of ensuring safety of the 
local community. 
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