Koncepcje i strategie logistyczne

Czy Polska jest logistycznie przygotowana
na atak terrorystyczny
„Logistyka” rozmawia z min. Markiem Siwcem, Szefem Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego
Redakcja: – Jak w chwili obecnej wyglàda
przygotowanie systemu logistycznego Paƒstwa na wypadek zagro˝enia wojennego lub
zorganizowanego ataku terrorystycznego
i usuwania ich skutków? Czy istniejà akty
prawne, regulujàce funkcjonowanie systemu
logistycznego Paƒstwa na wypadek stanu
wy˝szej koniecznoÊci?

Równie istotnym elementem przygotowania na rzecz potrzeb obrony paƒstwa,
a tak˝e zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych,
nadzwyczajnych zagro˝eƒ Êrodowiska
i likwidacji ich skutków jest wprowadzony przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczpospolitej Polskiej, obowiàzek realizacji przez terenowe organy adM. Siwiec: – Mówiàc o przygotowaniu ministracji rzàdowej, instytucje paƒstwologistycznym Paƒstwa na wypadek za- we, organy samorzàdu terytorialnego
gro˝enia wojennego czy te˝ zorganizo- oraz przedsi´biorców i inne jednostki
wanego ataku terrorystycznego,
mamy na myÊli przede wszystkim mo˝liwoÊci, jak równie˝
podstawy prawne do zabezpieczenie odpowiednich rezerw
paƒstwowych surowców, paliw,
wszelkiego rodzaju maszyn
i urzàdzeƒ, produktów rolnych,
produktów i pó∏produktów ˝ywnoÊciowych, leków i materia∏ów
medycznych, artyku∏ów sanitarnych, a tak˝e innych wyrobów
niezb´dnych do realizacji zadaƒ
w dziedzinie obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa. Zasady
tworzenia i gospodarowania tymi rezerwami okreÊla ustawa
z dnia 26 lipca 1996r. o rezerwach paƒstwowych oraz zapasach obowiàzkowych paliw.
Przepisy tej ustawy zobowiàzujà ministrów, kierowników urz´dów centralnych, prezesów odpowiednich agencji oraz wojewodów do tworzenia, w zakresie
swojej dzia∏alnoÊci statutowej,
rezerw mobilizacyjnych – s∏u˝àcych reali- organizacyjne, a tak˝e osoby fizyczne
zacji zadaƒ zwiàzanych z obronnoÊcià Êwiadczeƒ rzeczowych, osobistych oraz
i bezpieczeƒstwem paƒstwa, ze szcze- szczególnych. Podmioty te oraz osoby
gólnym uwzgl´dnieniem potrzeb Si∏ fizyczne mogà byç zobowiàzywane przez
Zbrojnych oraz bezpieczeƒstwa publicz- okreÊlone organy, na mocy decyzji adnego w sytuacji zagro˝enia bezpieczeƒ- ministracyjnych, do wykonywania obostwa paƒstwa, a tak˝e w czasie podwy˝- wiàzków i realizacji niezb´dnych zadaƒ
szania gotowoÊci obronnej paƒstwa. Wy- na wy˝ej wymienione potrzeby.
mienione wy˝ej organy nak∏adajà na
przedsi´biorców zadania i obowiàzki
Red.: Czy istniejà – na wypadek zagro˝ew zakresie magazynowania rezerw, ich nia wojennego lub ataku terrorystycznego –
wymiany, konserwacji oraz utrzymania odpowiednie struktury organizacyjne i instyodpowiedniego poziomu iloÊciowego tucjonalne oraz czy sà one odpowiednio przyi jakoÊciowego rezerw.
gotowane kadrowo i materia∏owo, a tak˝e

czy majà one odpowiednie uprawnienia do
sprawnego dzia∏ania.
M. S.: W celu koncentracji dzia∏aƒ z zakresu ochrony ludnoÊci i ratownictwa
w 2000r. zespolono zadania jakie realizowa∏ Urzàd Zarzàdzania Kryzysowego
i Ochrony LudnoÊci Obrony Cywilnej Kraju z zadaniami realizowanymi przez Komend´ G∏ównà Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. W marcu 2000 r. na stanowisko Szefa Obrony Cywilnej Kraju powo∏ano Komendanta G∏ównego Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej. Dzia∏ania te pozwoli∏y na skupienie w jednym
urz´dzie ca∏ej problematyki zwiàzanej z ochronà przeciwpo˝arowà,
ratownictwem, obronà cywilnà,
a tak˝e cz´Êciowo z zarzàdzaniem
kryzysowym i pomocà humanitarnà. W wyniku tego zespolenia powsta∏o m.in. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony
LudnoÊci, do którego g∏ównych zadaƒ nale˝y koordynowanie dzia∏aƒ
oraz kierowanie Krajowym Systemem Ratowniczo-GaÊniczym. W sytuacjach szczególnych spe∏nia ono
równie˝ funkcje Centrum Zarzàdzania Kryzysowego Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji,
a tak˝e obs∏uguje prace Komitetu
Rady Ministrów ds. Zarzàdzania
w Sytuacjach Kryzysowych. Uleg∏a
tak˝e zmianie formu∏a Krajowego
Systemu Ratowniczo-GaÊniczego,
poprzez w∏àczanie do niego specjalistów i jednostek ratowniczych
spoza Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych.
Dotychczasowe regulacje prawne nie
stwarzajà w∏aÊciwych warunków reagowania paƒstwa w sytuacjach nadzwyczajnych. Nowe myÊlenie o bezpieczeƒstwie paƒstwa zdeterminowane zosta∏o
w znacznym stopniu zjawiskiem rozprzestrzeniajàcego si´ terroryzmu.
W starciu z nowym zagro˝eniem nawet
tak doskonale zorganizowane paƒstwo
jak Stany Zjednoczone, wykaza∏y du˝y
stopieƒ bezradnoÊci. Pierwsze wnioski
z antyterrorystycznej wojny wskazujà,
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˝e dotychczasowe schematy post´powania i struktury bezpieczeƒstwa zawodzà. Obecnie doskonalone sà procedury
i aktualizuje si´ rozwiàzania prawne. Nale˝y podjàç szczególne dzia∏ania w zakresie zabezpieczenia uj´ç wody, transportu i wykorzystania niebezpiecznych
Êrodków chemicznych w przemyÊle oraz
przygotowania s∏u˝b epidemiologicznych w zakresie dezaktywacji indywidualnej, zbiorowej oraz Êrodowiska, organizacji pierwszej pomocy dla ofiar, organizacji systemu segregacji, transportu
i kwarantanny chorych, rozwini´cia odpowiedniej bazy szpitalnej, jak równie˝
zabezpieczenia odpowiedniego zapasu
antybiotyków, szczepionek i antytoksyn.
Nale˝y tu wspomnieç równie˝ o inicjatywie ustawodawczej Pana Prezydenta
Aleksandra KwaÊniewskiego. Zgodnie
z konstytucyjnym obowiàzkiem stania
na stra˝y suwerennoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz nienaruszalnoÊci
i niepodzielnoÊci jego terytorium, ju˝
po raz drugi od 1997r., Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wystàpi∏ z inicjatywà
ustawowego uregulowania problematyki funkcjonowania paƒstwa w stanach
nadzwyczajnych. Przedmiotem tej inicjatywy sà trzy ustawy: o stanie wojennym, o stanie wyjàtkowym oraz o stanie
kl´ski ˝ywio∏owej. Czwarty projekt zawiera rozwiàzania dotyczàce wyrównywania strat majàtkowych b´dàcych skutkiem wprowadzenia któregokolwiek ze
stanów nadzwyczajnych. W aktualnych
projektach wprowadzono poprawki b´dàce konsekwencjà nowej oceny zagro˝eƒ oraz zmian w systemie prawnym.
MyÊlà przewodnià proponowanych
ustaw jest to, ˝e majà one na celu zagwarantowanie wspó∏dzia∏ania wszystkich organów w∏adzy rzàdowej i samorzàdowej, jak równie˝ organizacji spo∏ecznych i charytatywnych w zapobieganiu i zwalczaniu skutków katastrof naturalnych i awarii technicznych, które
stanowi∏y przes∏ank´ dla wprowadzenia
stanu nadzwyczajnego.

wiàzku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.
Na mocy ustawy, w czasie pokoju na
osoby posiadajàce obywatelstwo polskie, które ukoƒczy∏y szesnaÊcie, a nie
przekroczy∏y szeÊçdziesi´ciu lat ˝ycia,
mo˝e byç na∏o˝ony obowiàzek Êwiadczeƒ osobistych, polegajàcych na wykonywaniu ró˝nego rodzaju prac doraênych na rzecz przygotowania obrony
paƒstwa oraz zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych, nadzwyczajnych zagro˝eƒ Êrodowiska i likwidacji ich skutków. Obowiàzek ten mo˝e obejmowaç równie˝ zobowiàzanie u˝ycia posiadanych narz´dzi
prostych. Na urz´dy i instytucje paƒstwowe oraz przedsi´biorców i inne jednostki organizacyjne, a tak˝e osoby fizyczne mo˝e byç na∏o˝ony obowiàzek
Êwiadczeƒ rzeczowych, polegajàcych na
oddaniu do u˝ywania posiadanych nieruchomoÊci i rzeczy ruchomych na cele
przygotowania obrony Paƒstwa. Âwiadczenia rzeczowe mogà byç wykonywane
na rzecz Si∏ Zbrojnych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz paƒstwowych jednostek organizacyjnych
wykonujàcych zadania dla potrzeb obrony Paƒstwa, a tak˝e zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych, nadzwyczajnych zagro˝eƒ
Êrodowiska i likwidacji ich skutków.
Jak ju˝ wczeÊniej wspomnia∏em aktualne regulacje prawne nie stwarzajà w∏aÊciwych warunków reagowania paƒstwa
w sytuacjach nadzwyczajnych. Pomimo
wielokrotnych nowelizacji czy te˝ zmian
dokonywanych w zwiàzku z wdro˝eniem
reformy ustrojowej Paƒstwa, nasze ustawodawstwo nadal nie jest doskona∏e
w tym wzgl´dzie. W zwiàzku z tym brakuje jeszcze niektórych aktów wykonawczych, mi´dzy innymi dotyczàcych zadaƒ
obrony cywilnej oraz obowiàzków
i uprawnieƒ organów administracji rzàdowej oraz innych organów i innych instytucji paƒstwowych, organów samorzàdu
terytorialnego czy przedsi´biorców.

czajàco zabezpieczony logistycznie na
wszelkie zagro˝enia. Tak jak nie skonstruowano ca∏kowicie bezpiecznego samochodu tak i nie zbudowano niezawodnego systemu logistyki. Zawsze
znajdzie si´ czynnik zagro˝enia, który
nie by∏ przewidywany nawet w najczarniejszych scenariuszach.
MyÊl´, ˝e najlepszym podsumowaniem
faktycznych mo˝liwoÊci dzia∏ania odpowiednich struktur b´dà dane MSWiA, dotyczàce kwot przeznaczanych z bud˝etów województwa oraz powiatu na planowanie cywilne i zarzàdzanie kryzysowe. Wydatki te (inwestycyjne) w 2000r.
dla województw wynoszà od 781 tys. z∏
do 2668 tys. z∏ (Êrednio 1344.8 tys. z∏), co
stanowi od 0,074% do 0,855% wydatków
z bud˝etu województw. W przeliczeniu
na jednego mieszkaƒca wy˝ej wym. wydatki stanowià Êrednio 0,89 z∏.
Analogicznie wydatki w 2000r. dla powiatów, – przy czy nale˝y zaznaczyç, ˝e
wyst´pujà istotne ró˝nice pomi´dzy powiatami grodzkimi i ziemskimi, kszta∏towa∏y si´ nast´pujàco: w powiatach ziemskich od 0 z∏ do 140,5 tys. z∏. – Êrednio
12,05 tys. z∏; w powiatach grodzkich: od
0 z∏ do 131,3 tys. z∏ – Êrednio 28.02 tys.
z∏. Wydatki na zarzàdzanie kryzysowe
stanowi∏y wi´c od 0% do 1,25% bud˝etu
powiatów. W przeliczeniu na jednego
mieszkaƒca Êrednio wynosi∏y one odpowiednio: w powiatach ziemskich –
0.47 z∏; w powiatach grodzkich 2,13 z∏.
Liczby te sà wystarczajàco wyraziste
i pozostawiam je bez komentarza. Bioràc jednak pod uwag´ obecnà sytuacj´ finansów paƒstwa, wskazujà one, jak wiele jest do zrobienia w sferze rozwiàzaƒ
organizacyjno-prawnych.
Red.: – Czy rozwiàzania prawne w zakresie danych osobowych nie przeszkadzajà
w zbieraniu przez w∏aÊciwe s∏u˝by potrzebnych informacji, przydatnych w razie stanu zagro˝enia?

Red.: – W ka˝dym województwie tworzone sà sztaby kryzysowe. Jaki jest – zdaniem
M. S.: – Ustawa o ochronie danych
Pana Ministra – stan przygotowaƒ systemów osobowych nie zakazuje zbierania nieRed.: – Czy sà rozwiàzania prawne i fak- logistycznych w poszczególnych rejonach kra- zb´dnych informacji. Ich przetwarzanie
tyczne mo˝liwoÊci dzia∏ania odpowiednich ju, podlegajàcych tym sztabom?
jest dopuszczalne, gdy zezwalajà na to
struktur, uwzgl´dniajàce w∏asnoÊç prywatnà
przepisy prawa. Odpowiednie organy
i zarazem szczególne potrzeby kraju w sytuM. S.: – Ka˝dy system logistyczny jest paƒstwowe oraz samorzàdu terytorialacjach kryzysowych?
odzwierciedleniem mo˝liwoÊci finanso- nego dzia∏ajà na podstawie przyznanych
wania go ze Êrodków publicznych. Zary- im upowa˝nieƒ ustawowych.
M. S.: – Takim rozwiàzaniem sà oczywi- zykuj´ stwierdzenie, ˝e jest on dalece
Êcie Êwiadczenia zarówno osobiste i rze- niewystarczajàcy. Ale te˝ nie znam taRed.: – Dzi´kuje za rozmow´.
czowe nak∏adane w trybie ustawy z dnia kiego systemu na Êwiecie, o którym
21 listopada 1967r. o powszechnym obo- mo˝na by powiedzieç, ˝e jest wystarRozmawia∏ Iwo Nowak
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