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1. Wstęp 

Program współpracy transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na okres 2014-2020 

(dalej też tylko „Program”) wspiera ogólnie projekty, których rezultatem jest rozwój czesko-polskiego 

pogranicza oraz usunięcie barier, utworzonych przez wspólną granicę.  

Jednym z jego celów jest, między innymi, także zwiększenie transgranicznej zdolności do działania w 

czasie usuwania skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Na 

potrzeby jego osiągnięcia została sformułowana Oś Priorytetowa 1 „Wspólne zarządzanie ryzykiem”, 

w której ramach są realizowane projekty jednostek ratowniczych i jednostek zarządzania 

kryzysowego, bezpośrednio przyczyniające się do osiągania wskazanego celu.   

Do pomiaru stopnia jego osiągnięcia został wprowadzony wskaźnik rezultatu „Poziom 

transgranicznej zdolności do działania podczas usuwania skutków zdarzeń nadzwyczajnych i 

rozwiązywania sytuacji kryzysowych”.  

Ponieważ chodzi o wskaźnik jakościowy, którego wartości nie można określić za pomocą prostych 

metod statystycznych lub obserwacji, w celu jego określenia przeprowadzono badanie wśród 

kluczowych aktorów analizowanej problematyki, czyli wśród jednostek ZSR (Zintegrowany System 

Ratownictwa) i innych podmiotów zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe. 

Zgodnie z zaproponowaną metodyką w formie badania ankietowego zwrócono się po obu stronach 

granicy przede wszystkim do następujących podmiotów (łącznie po stronie czeskiej było to 187 

podmiotów, a po polskiej – 304 podmioty): 

Po stronie czeskiej: 

 Urzędy krajów (wojewódzkie) 

 Komendy wojewódzkie policji 

 Regionalne kierownictwa zawodowych jednostek straży pożarnej  

 Wybrane jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do zabezpieczenia terenowego 

(regionu) ochroną przeciwpożarową (próbka, czyli te jednostki, które rzeczywiście uczestniczą 

we wspólnej ochronie) 

 Wybrani świadczeniodawcy służby ratownictwa medycznego (próbka, czyli ci, którzy 

rzeczywiście uczestniczą we wspólnej interwencji) 

 Górskie pogotowie ratunkowe (Horská služba, wybrane jednostki organizacyjne)  

Po stronie polskiej: 

 Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego (dla województwa śląskiego, opolskiego i 

dolnośląskiego) 

 Wybrane powiatowe centra zarządzania kryzysowego z polskiej części obszaru wsparcia, a w 

przypadku powiatów, w których te centra nie zostały utworzone, starostowie powiatów (jako 

organy zarządzania kryzysowego) 
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 Wybrane gminne centra zarządzania kryzysowego z polskiej części obszaru wsparcia, a w 

przypadku gmin, gdzie te centra nie zostały utworzone, starostowie oraz prezydenci miast, 

burmistrzowie i wójtowie (jako organy zarządzania kryzysowego) 

 wybrane jednostki wykonujące zadania zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym z polskiej części obszaru wsparcia (w tym państwowe i ochotnicze 

jednostki straży pożarnej, policja, jednostki pogotowia ratunkowego, górskiego pogotowia 

ratunkowego) 

1.1. Zastosowana metoda 

Wskaźnik śledzi, w jaki sposób program przyczynia się na wspólnym obszarze do zwiększenia 

zdolności do działania służb ratowniczych i ochrony bezpieczeństwa oraz jednostek zarządzania 

kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych o zasięgu transgranicznym. Przez zdolność do działania 

rozumie się zdolność do szybkiej, skoordynowanej i skutecznej reakcji na sytuację kryzysową lub 

zdarzenie nadzwyczajne, powstałe na obszarze wsparcia, których zasięg przekracza granice obu 

państw i/lub podczas których efektywne i sensowne jest włączenie jednostek zarządzania 

kryzysowego oraz służb ratowniczych i ochrony bezpieczeństwa z obu stron granicy, w celu 

minimalizacji oddziaływania powstałej sytuacji na życie, zdrowie i majątek ludzi na obszarze wsparcia.  

Chodzi zatem o wskaźnik jakościowy, do wyrażenia i porównywalności którego zostały zastosowane 

wartości na skali 1-5; jej skrajne wartości są wyrażone w przybliżeniu w następujący sposób (z tym, że 

dla każdego konkretnego pytania skala jest konkretyzowana tak, aby jak najlepiej wyraziła możliwą 

ocenę, specyficzną dla danego pytania): 

1  Stanowi najniższy poziom współpracy i powiązania systemów po obu stronach granicy, czyli 

najmniejszą zdolność do działania. Taki poziom w rzeczywistości nie umożliwia sensownej i wspólnej 

prewencji, ewent. reakcji i włączenia do wspólnej interwencji jednostek ratowniczych i ochrony 

bezpieczeństwa oraz jednostek zarządzania kryzysowego z obu stron granicy. Przy takim poziomie nie 

są spełnione podstawowe warunki do wspólnej reakcji/interwencji (w dziedzinie prawnej, 

systemowej, kadrowej, technicznej, językowej i in.) i tym samym w praktyce niemożliwe jest 

wykorzystanie tych jednostek i ich przygotowania do podejmowania działań transgranicznych. 

5  Stanowi najwyższy możliwy poziom współpracy, zdolności do działania i powiązania 

systemów ratowniczych i kryzysowych, gdy de facto nie istnieją bariery uniemożliwiające wspólną 

ochronę i pokonywanie następstw sytuacji kryzysowych i zdarzeń nadzwyczajnych, a cały system 

funkcjonuje praktycznie jako jedna spójna całość bez względu na granicę państw. 

Na liniowym połączeniu dwóch skrajnych wartości znajduje się ocena rzeczywistej sytuacji na 

obszarze, wskazująca na faktyczny poziom zdolności do działania i stopień przygotowania 

wymienionych jednostek do wspólnej interwencji, także transgranicznej i w ten sposób do 

efektywnej ochrony obszaru wsparcia.  

W celu uzyskania oceny aktualnej sytuacji na obszarze, stanowiącej wartość wyjściową wskaźnika 

rezultatu, zostało przeprowadzone badanie (badanie ankietowe) wśród kluczowych aktorów w 
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dziedzinie zintegrowanego systemu ratownictwa (ZSR) i zarządzania kryzysowego po obu stronach 

granicy.  

 

1.1.1. Określenie wartości wyjściowej wskaźnika rezultatu (2015 r.) 

Każdy z kręgów potencjalnych respondentów otrzymał ankietę. Podmioty, które zdecydowały się 

wypełnić ankietę i wysłać z powrotem do WS/IZ, wpisały wartości liczbowe (w skali 1-2-3-4-5) przy 

każdym ze sformułowanych pytań i ponadto podały swój komentarz, w którym szczegółowo 

wyjaśniają powody określenia wartości liczbowej. 

 

 

Dla każdej z otrzymanych wypełnionych ankiet w kolejnym kroku została obliczona jedna średnia 

wartość dla każdej z trzech badanych dziedzin, tzn.: 

- warunki systemowe (środowisko),  

- warunki techniczne (wyposażenie),  

- warunki kadrowe (ludzie), 

i następnie na ich podstawie została obliczona średnia wartość dla całej ankiety. Stanowi ona 

całościową ocenę poziomu transgranicznej zdolności do działania podczas zdarzeń nadzwyczajnych i 

sytuacji kryzysowych ze strony konkretnego respondenta. W ten sposób dla każdej ankiety została 

uzyskana jedna ocena liczbowa (w skali 1-5) odpowiadająca całościowej ocenie transgranicznej 

zdolności do działania w odniesieniu do konkretnej instytucji włączonej do systemu ratownictwa czy 

do systemu zarządzania kryzysowego. 

Podstawę do oceny dla całego obszaru programu, czyli do określenia wartości wyjściowej wskaźnika 

rezultatu, jest z kolei średnia całościowych ocen dokonanych przez poszczególnych respondentów. 

Jednocześnie dla lepszego zarysowania wyników w tekście Sprawozdania końcowego oceniono 

niezależnie każde pytanie/temat, odrębnie dla strony polskiej i czeskiej tak, aby było jasno 

przedstawione postrzeganie danego kręgu/tematu w dziedzinie ZSR i zarządzania kryzysowego po 

obu stronach granicy. 

 

1.1.2. Określenie docelowej wartości wskaźnika rezultatu (2003 r.) 

W celu określenia docelowej wartości wskaźnika rezultatu respondenci odpowiadali na pytanie w 

przybliżeniu o następującej treści:  

„Na podstawie Państwa znajomości lokalnej sytuacji w zakresie zarządzania kryzysowego i 

rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych, jaka znalazła wyraz w Państwa całościowej ocenie sytuacji 

wyjściowej oraz na podstawie Państwa znajomości trendów rozwojowych (w tym innych źródeł 
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finansowych planowanych dla danego sektora w ciągu kolejnych mniej więcej 5-8 lat) i ze 

świadomością ilości środków, które zostaną przyznane za pośrednictwem programu czesko-polskiej 

współpracy w dziedzinie zarządzania kryzysowego i rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych w okresie 

2014-2020 (ok. 12,2 mln EUR środków europejskich, ewent. 14,3 mln EUR całkowitych środków), 

prosimy oszacować, jaki poziom transgranicznej zdolności do działania w zakresie usuwania 

skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych można będzie osiągnąć do 

2023 roku, gdy skrajne wartości skali (1, ewent. 5) są ogólnie zdefiniowane (zob. wyżej 1.1) i gdy 

Państwa obecna całościowa ocena odpowiada rezultatowi ……(w skali 1-5)“  

Uwaga: tzn. w czasie ankietowania na temat wartości docelowej respondentom zawsze była 

podawana również wartość wyjściowa, którą uzyskiwano w wyniku przetworzenia ich oceny sytuacji 

wyjściowej. 

 

Uzyskane zostały w ten sposób odpowiedzi respondentów, z których każdy oszacował przesunięcie 

na skali w perspektywie do 2023 roku. Wartość docelowa wskaźnika rezultatu jest wtedy średnią 

arytmetyczną, czyli prostą poszczególnych wartości (szacunków przyszłego stanu) określonych 

przez respondentów. 
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2. Wyniki oceny obecnej sytuacji w poszczególnych obszarach tematycznych 

Respondenci stopniowo oceniali obecny poziom transgranicznej zdolności do działania w trzech 

obszarach tematycznych, które w sumie stanowią ramy do realizacji zarządzania kryzysowego, a 

konkretnie: 

 Warunki systemowe do wspólnej interwencji 

 Warunki techniczne do wspólnej interwencji 

 Przygotowanie organizacyjne i kadrowe do wspólnej interwencji 

 

2.1. Ocena warunków systemowych do wspólnej interwencji 

Warunki systemowe do wspólnych działań jednostek ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa oraz 

jednostek zarządzania kryzysowego są tworzone przez kompleks regulacji i unormowań, które były 

przedmiotem oceny, a konkretnie: 

- regulacja prawna, na której podstawie są realizowane wspólne działania tych jednostek, 

- istnienie standardów organizacyjnych i technicznych oraz metodyki w zakresie działania 

jednostek ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego, ew. realizacji 

wspólnej interwencji: 

- systemy łączności i systemy informatyczne wykorzystywane przez jednostki ratownictwa i 

ochrony bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego, 

- systemy monitoringu środowiska, nadzwyczajnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych związanych ze 

zmianami klimatycznymi, 

- systemy monitoringu zagrożeń technologicznych. 

2.1.1. Ocena podstaw prawnych  

Ocena podstawy prawnej, obejmującej normatywne warunki, umożliwiające wspólne interwencje, 

wykazuje jednoznacznie potrzebę podjęcia kolejnych kroków i działań w celu wyznaczenia ram 

prawnych do współpracy jednostek ratowniczych z obu stron.  

Subiektywnie przeszkody prawne są postrzegane jako problem raczej po stronie polskiej (tu oceniane 

poniżej średniej – 2,5). Czescy respondenci postrzegają je wyraźnie pozytywniej (ocena średnia, 

ewent. lekko powyżej średniej – 3,1). 

Jednostki ratownicze i zajmujące się ochroną bezpieczeństwa pozytywnie odbierają zwłaszcza 

istnienie umów w hierarchicznej kolejności państwo – region – poziom lokalny. Chodzi przede 

wszystkim o podstawowe ramy prawne (Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o 

współpracy i pomocy wzajemnej w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń 

nadzwyczajnych). Do nich nawiązują następnie na poziomie regionalnym umowy między czeskimi 

krajami i polskimi województwami. Takie umowy podpisała już większość regionów – np. kraj 
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ołomuniecki i województwo opolskie, a inne są przygotowywane (np. kraj liberecki i województwo 

dolnośląskie).  

Na poziomie lokalnym istnieją umowy o współpracy, wymianie doświadczeń itp. (niekiedy nawet 

trójstronne, z gminami saksońskimi). Pokrycie terytorium takimi umowami jest jednak wciąż 

stosunkowo małe. 

Mimo istnienia konkretnych aktów prawnych czy umów wyżej wymienione regulacje wciąż nie 

stanowią jednak rozwiązania kompleksowego. Nad podstawą prawną nadal trzeba pracować i 

usuwać występujące przeszkody czy konkretne, nie do końca rozstrzygnięte kwestie, które w 

znacznym stopniu komplikują wspólne interwencje, ewent. stanowią ryzyko zwłaszcza dla 

interweniujących jednostek, na przykład: 

- ubezpieczenie związane z udziałem osób i wykorzystaniem specjalnego wyposażenia (np. 

ubezpieczenia strażaków w przypadku obrażeń), 

- nierozstrzygnięta kwestia dofinansowania interweniujących jednostek ochotniczej straży 

pożarnej, 

- niedopracowane są przepisy wykonawcze dotyczące wspólnych działań policji (kwestia 

dowodzenia, wykorzystania broni służbowej itd.), 

- konieczne jest doprecyzowanie kwestii finansowania wspólnych interwencji niektórych 

jednostek ZSR, 

- stosowanie sygnału niebieskiego światła wykorzystywanego podczas interwencji przez jednostki 

ZSR, 

- kwestie ustalenia zasad komunikacji, 

- zasady kierowania wspólnymi ćwiczeniami, 

- niedopracowane międzynarodowe reguły dotyczące wspólnych interwencji jednostek służby 

zdrowia, 

- brakuje ram prawnych do koordynacji na wszystkich poziomach terytorialnych (regionalny, 

lokalny itp.). 

Mimo istnienia podstawowych ram prawnych dziedzina ta wciąż jest postrzegana jako ograniczenie 

dla większej zdolności do działania jednostek ZSR.  

Docelowa ocena systemu ratownictwa i systemu zarządzania kryzysowego, dokonana przez 

regionalnych aktorów, jest w efekcie średnia, tzn. odpowiada w przybliżeniu ocenie, że „Regulacja 

prawna dotycząca wspólnej interwencji jest częściowo opracowana, to znaczy istnieje podstawa 

prawna, jednak odnosi się na przykład tylko do części możliwych działań albo nie rozstrzyga 

wszystkich aspektów związanych ze wspólną interwencją, ewentualnie jest już nieaktualna i 

przestarzała, dlatego trzeba będzie ją aktualizować.” 

Ciekawe jest, że podczas gdy czescy respondenci najczęściej oceniali ramy prawne jako 

Doprowadzone do wysokiego stopnia wykorzystania (przydatności), polscy partnerzy najczęściej 
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uważają podstawę prawną za niedostateczną, ewent. taką, gdzie wprawdzie istnieją cząstkowe 

regulacje prawne lub umowy, na których można się oprzeć podczas wspólnej interwencji, jednak 

wykazują zasadnicze braki (nieaktualne, niekompatybilne, zbyt ogólne itp.). 
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Tab.  1: Podsumowanie oceny podstawy prawnej 

Ocena 
poziomu 

Podstawa prawna dla wspólnych interwencji jest: 
Liczba 

odpowiedzi 
łącznie 

Strona 
CZ 

Strona 
PL 

1 

Całkowicie niewystarczająca, nie ma 
dostatecznych ram prawnych do interwencji 
 i takie interwencje albo nie są realizowane, albo są 
realizowane bez wsparcia w potrzebnych 
przepisach, umowach itp. 

14 3 11 

2 

Istnieją jedynie cząstkowe regulacje prawne lub 
umowne, które można wykorzystać przy wspólnej 
interwencji. 
Regulacje te jednak nie obejmują całego zakresu 
wspólnej interwencji, są nieaktualne i/lub nie są 
kompatybilne z innymi przepisami prawnymi lub są 
zbyt ogólne, ewentualnie wykazują inne poważne 
braki, które uniemożliwiają uznanie ich za 
podstawę do wspólnie realizowanej interwencji. 

29 9 20 

3 

Częściowo opracowana,  
istnieje podstawa prawna, jednak obejmująca na 
przykład tylko część możliwych działań, ewent. nie 
rozstrzygająca wszystkich aspektów związanych ze 
wspólną interwencją, ewent. jest już nieaktualna 
albo przestarzała i konieczna jest jej aktualizacja 
(nie odpowiada rzeczowym - aktualnym 
potrzebom, legislatywnie - nie jest w pełni zgodna z 
innymi powiązanymi przepisami itp.). 

26 12 14 

4 

Doprowadzona do wysokiego stopnia 
wykorzystania (przydatności),  
regulująca już większość konkretnych aspektów, 
związanych ze wspólną interwencją, jednak 
wykazująca cząstkowe niedostatki, które należy 
dopracować tak, aby w pełni od strony prawnej 
regulowały zasady wspólnej interwencji (np. 
potrzebna jest ich aktualizacja – np. w związku ze 
zmianami prawnymi, powiązanymi umowami, 
normami i pozostałymi warunkami albo trzeba je 
dopracować tak, aby obejmowały odpowiednie 
terytorium lub całą problematykę wspólnej 
interwencji itp.) 

20 13 7 

5 

W całości opracowana na potrzeby interwencji,  
umożliwiająca operatywne interweniowanie oraz 
obejmująca wszelkie aspekty i potencjalne ryzyka 
związane z interwencją (np. kwestie ubezpieczenia 
jednostek ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa 
oraz ich funkcjonariuszy, odpowiedzialność za 
szkody itp.). 

6 3 3 

 
Odpowiedzi ŁĄCZNIE 95 40 55 

 Średnia ocena 2,7 3,1 2,5 
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Rysunek 1: Udział procentowy ocen przygotowania podstawy prawnej do wspólnej interwencji 

  

 

Rysunek 2: Całościowa ocena przygotowania podstawy prawnej do wspólnej interwencji 
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2.1.2. Ocena istnienia standardów organizacyjnych i technicznych oraz 

metodyki dotyczących działania służb ratownictwa i ochrony 

bezpieczeństwa oraz jednostek zarządzania kryzysowego, ew. 

realizacji wspólnej interwencji 

Całościowa ocena standardów organizacyjnych i technicznych oraz metodyki w zakresie działania 

służb ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa oraz jednostek zarządzania kryzysowego wypada bardzo 

podobnie do oceny podstawy prawnej, omówionej w poprzednim pytaniu.  

Całościowo system istniejących metodyk i standardów jest pod względem realizacji wspólnej 

interwencji oceniany jako średni, gdy przy określonej dozie uproszczenia można ten stan opisać tak, 

że „Standardy i metodyki po obu stronach granicy istnieją i są wzajemnie porównywalne, jednak w 

podstawowych aspektach cząstkowych różnią się/są niekompatybilne i nie można ich w pełni 

zastosować do realizacji wspólnej interwencji. Podczas jej realizacji te niezgodności mogą powodować 

problemy organizacyjne, techniczne i inne, które utrudniają i spowalniają wspólną interwencję.“ 

Widoczne jest zwłaszcza odrębne postrzeganie problematyki z obu stron granicy. Podczas gdy polscy 

przedstawiciele jednostek ratowniczych i kryzysowych oceniają istniejące standardy pod względem 

wspólnej interwencji raczej negatywnie i na przykład tylko dwóch z nich nie uważa ich za w pełni 

kompatybilne i w ogóle nie utrudniające wspólnej interwencji, to po czeskiej stronie ich wzajemna 

kompatybilność jest postrzegana bardziej pozytywnie, nawet więcej respondentów wyraziło opinię, 

że uważają te standardy za w pełni kompatybilne i bezproblemowe w odniesieniu do wspólnej 

interwencji niż opinię przeciwną, to znaczy, że uważają je za wyraźnie różne i faktycznie 

uniemożliwiające wspólną interwencję od strony technicznej, organizacyjnej czy innej. 

Wśród konkretnych niedostatków wymieniane są np. odrębne standardy technologii 

komunikacyjnych, które powodują trudności przy wzajemnej komunikacji jednostek z obu stron 

granicy, wspomina się powszechnie różne normy techniczne, organizacyjne itp.   

Z pozytywnych ocen można przytoczyć opinię, zgodnie z którą po obu stronach granicy istnieją 

wprawdzie różne, ale w zasadzie podobne procedury i normy, zarówno techniczne, jak i 

organizacyjne, jest zatem możliwe, choćby na podstawie narodowych standardów i procedur, 

realizowanie wspólnej operacji.  

Podobnie wspomina się praktykę wspólnych interwencji, które w długofalowej perspektywie 

pomagają przezwyciężyć ewentualne niedostatki i niezgodności w środowisku metodycznym. 

Interesujące komentarze dotyczące czesko-polskiego programu zmierzały także do tego, że w istocie 

nie istnieją badania porównujące oba systemy, dlatego proponuje się przygotowanie wspólnego 

dokumentu metodycznego obejmującego współpracę ochrony przeciwpożarowej i różne rodzaje 

interwencji, w tym opisy procedur i ról wszystkich uczestniczących stron - poszczególnych osób, 

urzędów, instytucji itp. 
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Tab. 2: Podsumowanie ocen dotyczących istnienia standardów organizacyjnych i technicznych oraz metodyk 

dotyczących działalności jednostek ratowniczych, ochrony bezpieczeństwa i jednostek zarządzania 

kryzysowego (pod kątem realizacji wspólnej interwencji) 

Poziom oceny 

Istnienie standardów organizacyjnych i 
technicznych oraz metodyk dotyczących 
działalności jednostek ratowniczych, ochrony 
bezpieczeństwa i jednostek zarządzania 
kryzysowego, ewent. realizacji wspólnej 
interwencji 

Liczba 
odpowiedzi 

łącznie 

Strona 
CZ 

Strona 
PL 

1 

Standardy i metodyki istnieją tylko oddzielnie po 
obu stronach granicy,  

nie są porównywalne, ewent. wyraźnie się różnią i 
faktycznie uniemożliwiają wspólną interwencję od 
strony technicznej, organizacyjnej czy innej. 

21 3 18 

2 

Kompatybilność standardów i metodyk jest niska 
do tego stopnia, że może prowadzić do znaczących 
komplikacji i zagrożeń podczas właściwej wspólnej 
interwencji,  

nie można na przykład przekazywać sprzętu i 
wyposażenia do interwencji, przesyłać ludzi, 
powodują znaczące trudności przy 
kierowaniu/dowodzeniu interwencją itp. 

17 7 10 

3 

Standardy i metodyki po obu stronach istnieją i są 
wzajemnie porównywalne,   

jednak w podstawowych aspektach cząstkowych 
różnią się/są niekompatybilne i nie można ich w 
pełni zastosować do realizacji wspólnej interwencji. 
Podczas jej realizacji te niezgodności mogą 
powodować problemy organizacyjne, techniczne i 
inne, które utrudniają i spowalniają wspólną 
interwencję. 

32 15 17 

4 

Istniejące narodowe standardy i metodyki 
opracowane na potrzeby realizacji interwencji, 
mimo że nie są wspólne, nie stanowią przeszkody 
dla wspólnej interwencji.  

W żaden istotny sposób jej nie ograniczają ani nie 
zmniejszają jej efektywności czy nie zwiększają 
ryzyka związanego ze wspólną interwencją. 
Umożliwiają bez większych komplikacji i ograniczeń 
wprowadzenie sprzętu i zaangażowanie ludzi do 
wspólnej interwencji. 

19 11 8 

5 

Standardy i metodyki są wspólne lub w pełni 
kompatybilne,  

aktualne i pod względem zakresu wystarczające, 
wspólna interwencja na ich podstawie jest 
efektywna i w pełni wykonalna. 

6 4 2 
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Odpowiedzi ŁĄCZNIE  95 40 55 

 Średnia ocena 2,7 3,2 2,4 
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Rysunek 3: Udział procentowy ocen dotyczących istnienia standardów organizacyjnych i technicznych oraz 

metodyk w zakresie działalności jednostek ratowniczych, ochrony bezpieczeństwa i jednostek zarządzania 

kryzysowego (pod kątem realizacji wspólnej interwencji) 

  

Rysunek 3: Całościowa ocena dotycząca istnienia standardów organizacyjnych i technicznych oraz metodyk, 

dotyczących działalności jednostek ratowniczych, ochrony bezpieczeństwa i jednostek zarządzania 

kryzysowego (pod kątem realizacji wspólnej interwencji) 
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2.1.3. Systemy łączności i informatyczne wykorzystywane przez służby 

ratownicze i ochrony bezpieczeństwa oraz jednostki zarządzania 

kryzysowego po obu stronach granicy 

W zakresie systemów łączności i informatycznych, wykorzystywanych przez jednostki ratownicze i 

ochrony bezpieczeństwa dominuje raczej ocena negatywna, z tym, że tak samo jak w poprzednim 

temacie bardziej pesymistyczna jest zwłaszcza strona polska, gdzie prawie wszyscy respondenci (z 

wyjątkiem dwóch) oceniają stan obecny jako poniżej średniej lub w najlepszym razie średni i żaden z 

nich nie uważa systemów wykorzystywanych przez jednostki ZSR i zarządzania kryzysowego za 

przygotowane do wzajemnego przekazywania na zaawansowanym poziomie danych i informacji lub 

nawet za w pełni połączone, możliwe do połączenia lub wspólne. 

Respondenci wspominają, że na poziomie lokalnym podczas działań jednostek ratowniczych i 

ochrony bezpieczeństwa wykorzystuje się podstawowe kanały komunikacji (telefon, e-mail, faks itp.), 

z tym, że łączność tę może często uniemożliwiać między innymi słaby sygnał lub brak sygnału, 

zwłaszcza na słabo zaludnionym i przygranicznych obszarze. Na wyższym poziomie (kraje, 

województwa) skala środków komunikacji rozszerza się na przykład o wideokonferencje itp.  

Zdaniem respondentów, za zasadnicze problemy można uważać na przykład:  

- brak bezpośredniej łączności awaryjnej gmin i wynikająca z tego niemożność szybkiej 

łączności w przypadku sytuacji nadzwyczajnych 

- nie ma żadnych specjalnych sieci łącznościowych i dlatego jednostki ZSR i zarządzania 

kryzysowego wykorzystują publiczną sieć komórkową ze wszystkimi niedostatkami i 

zagrożeniami 

- po obu stronach granicy istnieją oczywiście systemy informatyczne i łączności, nie są one 

jednak wzajemnie kompatybilne 

Do zidentyfikowanych niedostatków odnoszą się niektóre zalecenia respondentów, na przykład: 

- utworzenie wspólnego systemu informatycznego i systemu łączności 

- tworzenie co najmniej wspólnych stron internetowych, za pośrednictwem których można 

także informować mieszkańców i turystów o zagrożeniach czy sytuacjach kryzysowych 

- specjalne rozwiązania istnieją także w niektórych częściach obszaru – np. w Euroregionie 

Nysa istnieje system zarządzania kryzysowego połączony ze stroną niemiecką, zaleca się 

włączenie do systemu również strony polskiej itp. 
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Tab. 3: Podsumowanie oceny systemów łączności i informatycznych wykorzystywanych przez 
jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa oraz jednostki zarządzania kryzysowego po obu 
stronach granicy 

Poziom 
oceny 

Systemy łączności i informatyczne wykorzystywane 
przez jednostki ratownicze i ochrony 

bezpieczeństwa oraz jednostki zarządzania 
kryzysowego po obu stronach granicy 

Liczba 
odpowiedzi 

łącznie 

Strona 
CZ 

Strona 
PL 

1 

Są całkowicie niekompatybilne,   

nie umożliwiają wzajemnej łączności, przekazywania 
informacji i danych i nie dają się praktycznie 
wykorzystać do wspólnej interwencji czy do 
zapobiegania zdarzeniom nadzwyczajnym i 
sytuacjom kryzysowym.  

23 7 16 

2 

Wspólne wykorzystanie systemów łączności i 
informacji istniejących w dziedzinie zarządzania 
kryzysowego po obu stronach granicy jest bardzo 
ograniczone. 

 Stopień kompatybilności i możności przekazywania 
informacji i danych jest bardzo niski, co całkiem 
znacząco ogranicza zdolność do działania w czasie 
wspólnego rozwiązywania sytuacji kryzysowych lub 
zapobiegania im.  

39 12 27 

3 

Są częściowo kompatybilne. 

Ich pełne wykorzystanie podczas wspólnej 
interwencji uniemożliwiają częściowe ograniczenia 
techniczne (np. działają na różnych platformach, co 
między innymi może w przyszłości powodować 
problemy przy ich dalszym wspólnym rozwoju i 
dopracowywaniu itp.), obszarowe (np. nie pokrywają 
w wystarczającym stopniu całego obszaru, na jakim 
jest brana pod uwagę wspólna interwencja) itp. W 
efekcie tylko częściowej kompatybilności nie można 
realizować przekazywania informacji i danych w 
potrzebnym zakresie, jakości, kompletności i czasie 
itp. Nie są następnie przekazywane odpowiednim 
jednostkom albo w ogóle, albo z opóźnieniem lub w 
formie niekompletnej, co może stanowić przeszkodę 
w skuteczności wspólnej interwencji. 

24 14 10 

4 

Są na zaawansowanym poziomie wzajemnego 
przekazywania danych i informacji 

 i stanowią znaczące narzędzie przy wspólnej 
realizacji zapobiegania czy interwencji, a dzięki temu 
(mimo cząstkowych niedostatków i potrzeby 
dobudowania interfejsu, wspólnej nadbudowy itp.) 
stworzyć warunki do transgranicznej zdolności do 
działania systemów zarządzania kryzysowego.  

8 6 2 

5 
Są w pełni połączone, możliwe do połączenia lub 
wspólne;   

1 1 0 
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przekazywanie potrzebnych informacji, danych i 
łączność między jednostkami zarządzania 
kryzysowego oraz jednostkami ratowniczymi i 
ochrony bezpieczeństwa działa bez ograniczeń 
technicznych o charakterze systemowym, a 
potrzebne dane i informacje można przekazywać lub 
udostępniać w potrzebnym zakresie, jakości i czasie.  

 
Odpowiedzi ŁĄCZNIE  95 40 55 

 Średnia ocena 2,2 2,6 2,0 

Rysunek 5: Ocena systemów łączności i informatycznych wykorzystywanych przez jednostki 

ratownicze i ochrony bezpieczeństwa oraz jednostki zarządzania kryzysowego pod kątem wspólnej 

interwencji 

  

Rysunek 6: Całościowa ocena systemów łączności i informatycznych wykorzystywanych przez 

jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa oraz jednostki zarządzania kryzysowego po obu 

stronach granicy pod kątem wspólnej interwencji 
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2.1.4. Systemy monitoringu środowiska naturalnego, zdarzeń 

nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych powiązanych ze zmianą 

klimatu 

Przedmiotem badania było istnienie i połączenie systemów monitoringu środowiska, zdarzeń 

nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych związanych ze zmianą klimatu, jak na przykład monitoringu 

powodziowego i innych.  

Rozkład ocen wśród przedstawicieli obu państw jest podobny jak we wszystkich przytoczonych wyżej 

badaniach. Wyższy stopień ocen negatywnych można obserwować u polskich respondentów, dwie 

trzecie z nich uważają te systemy za całkowicie niekompatybilne (i uniemożliwiające wzajemną 

komunikację) lub tylko bardzo mało kompatybilny lub dający się połączyć, gdzie możliwość 

przekazywania informacji i danych jest bardzo mała, co w bardzo znaczny sposób ogranicza ich 

wykorzystanie na transgranicznym obszarze jako całości, a także realizację wspólnych działań w tej 

dziedzinie, wydłużając czas reakcji w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych. 

Wyniki ankietowania czeskich respondentów są wprawdzie bardziej pozytywne, mimo to także ich 

ocena jest dużo poniżej średniej, największy procent z nich uważa systemy za tylko częściowo 

kompatybilne i powiązane, z tym, że ich większe wykorzystanie do wczesnego ostrzegania i do 

wspólnych interwencji uniemożliwiają częściowe ograniczenia techniczne lub obszarowe, dlatego nie 

można realizować przekazywania informacji i danych w potrzebnym zakresie, jakości, kompletności i 

czasie itp. Przejawem tego jest w całościowym efekcie pogorszenie przygotowania i obniżenie 

szybkości reakcji na sytuacje kryzysowe o charakterze transgranicznym. 

Spośród wspomnianych niedostatków na poziomie lokalnym można wymienić: 

- brak platformy wymiany danych z monitoringu środowiska naturalnego; do wymiany 

najważniejszych danych są najczęściej wykorzystywane e-mail lub telefon, przesyłane są tylko 

podstawowe informacje 

- nie ma spójnego, całościowego systemu i każda informacja jest przekazywana odrębnie, a nie 

jako część rozwiązania systemowego  

- oprócz samej niekompatybilności problemy powoduje też niska znajomość zakresu 

kompetencji po drugiej stronie granicy, na przykład w dziedzinie ochrony 

przeciwpowodziowej, ochrony środowiska itp. 

Natomiast jako pozytywne stwierdzenie należy przytoczyć, że na poziomie lokalnym istnieją już 

poszczególne projekty wspólnego monitoringu niektórych zagrożeń, np. powodzi.  

Podobnie jako przykład dobrej praktyki można podać też wspólne rozwiązania na czesko-niemieckiej 

granicy, w przypadku którego, zdaniem respondenta, można rozważyć też połączenie ze stroną 

polską. 



Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020 

Określenie docelowej wartości wskaźnika rezultatu Cel tematyczny 5  25 

     

Ciekawe, że niektórzy respondenci mówią o istnieniu po czeskiej stronie kilku rozwiązań w dziedzinie 

monitoringu środowiska, które są wykorzystywane także przez stronę polską (np. dane z czeskiego 

radaru meteorologicznego, obserwowanie dorzecza Odry itp.). 
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Tab. 4: Podsumowanie ocen systemów monitoringu środowiska naturalnego, zdarzeń 

nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych powiązanych ze zmianą klimatu (pod kątem możliwości ich 

wykorzystania do wspólnych rozwiązań) 

Poziom 
oceny 

Systemy monitoringu środowiska naturalnego, zdarzeń 
nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych powiązanych ze 
zmianą klimatu 

Liczba 
odpowie

dzi 
łącznie 

Strona 
CZ 

Stron
a PL 

1 

Są całkowicie niekompatybilne, nie umożliwiają wzajemnej 
komunikacji,  
przekazywania informacji i danych. Systemy nie są ze sobą 
powiązane i nie są w stanie dostarczać potrzebnych 
informacji przez granicę w potrzebnym czasie, jakości i 
zakresie itp. 

19 5 14 

2 

Są bardzo mało kompatybilne lub niemożliwe do połączenia. 
Zdolność przekazywania informacji i danych jest bardzo niska, 
co całkiem znacząco ogranicza ich wykorzystania na obszarze 
transgranicznym jako całości, podobnie jak realizację 
wspólnych działań na tym obszarze, a także wydłuża czas 
odpowiedzi/reakcji w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych i 
sytuacji kryzysowych.  

35 14 21 

3 

Są częściowo kompatybilne i połączone. 
Ich większe wykorzystanie do wczesnego ostrzegania i do 
wspólnej interwencji uniemożliwiają częściowe ograniczenia 
techniczne (np. działają na różnych platformach, brakuje 
bezpośredniego połączenia i odpowiedzi online przez granicę 
itp., co między innymi może w przyszłości powodować 
problemy przy ich dalszym wspólnym rozwoju i 
dopracowywaniu itp.), obszarowe (np. nie pokrywają w 
wystarczającym stopniu tej części obszaru transgranicznego, 
na jakim jest brana pod uwagę wspólna interwencja) itp. W 
efekcie tylko częściowej kompatybilności nie można 
realizować przekazywania informacji i danych w potrzebnym 
zakresie, jakości, kompletności i czasie itp. Przejawem tego 
jest w całościowym efekcie pogorszenie przygotowania i 
obniżenie szybkości reakcji na sytuacje kryzysowe o 
charakterze transgranicznym (typowym przykładem jest 
rozchodzenie się fali powodziowej, jej kierunek, szybkość, 
wielkość itp.), co osłabia zdolność zapobieżenia szkodom.  

34 18 16 

4 

Są wzajemnie dobrze powiązane. 
Są kompatybilne pod względem zasięgu terytorialnego, tzn. 
razem pokrywają w wystarczającym zakresie obszar istotny ze 
względu na wspólną interwencję i rozwiązywanie sytuacji 
kryzysowych, analizują i dostarczają informacje o podobnym 
zakresie, co umożliwia ich przekazywania i uzyskanie 
całościowego obrazu aktualnej sytuacji na wspólnym 
obszarze oraz prognozę jej rozwoju. Systemy są w stanie 
przekazywać na zaawansowanym poziomie informacje i dane, 
służące jako znaczące narzędzie przy przygotowywaniu i 
realizowaniu działań zapobiegawczych i wspólnej interwencji, 
tworząc w ten sposób warunki wczesnego ostrzegania i 
szybkiej reakcji na sytuacje i zjawiska kryzysowe.  

5 2 3 
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5 

Są w pełni kompatybilne i połączone,   
ewentualnie jest zbudowany wspólny system. Przekazywanie 
potrzebnych informacji i danych działa praktycznie bez 
ograniczeń technicznych czy innych. Systemy umożliwiają 
dzięki temu dostateczny transgraniczny monitoring 
środowiska naturalnego, zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji 
kryzysowych na przedmiotowym obszarze, tworząc warunki 
do szybkiej reakcji na sytuacje kryzysowe (np. rozchodzenie 
się fali powodziowej).  

2 1 1 

 
Odpowiedzi ŁĄCZNIE  95 40 55 

 Średnia ocena 2,3 2,5 2,2 

Rysunek 7: Udział procentowy ocen systemów monitoringu środowiska naturalnego, zdarzeń 

nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych związanych ze zmianą klimatu (pod kątem możliwości ich 

wykorzystania do wspólnych rozwiązań) po stronie czeskiej i polskiej 

  

Rysunek 8: Całościowa ocena systemów monitoringu środowiska naturalnego, zdarzeń 

nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych związanych ze zmianą klimatu (pod kątem możliwości ich 

wykorzystania do wspólnych rozwiązań) po stronie czeskiej i polskiej 
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2.1.5. Monitoring zagrożeń technologicznych 

Wspólne monitorowanie zagrożeń technologicznych stanowi jeszcze większą niekompatybilność niż 

opisany wyżej monitoring naturalnych zagrożeń i zdarzeń. Jak we wszystkich poprzednich ocenach 

można zaobserwować znacznie bardziej sceptyczne postrzeganie zagadnienia ze strony polskich 

jednostek ratowniczych, z tym, że w tym przypadku także ocena czeskich respondentów jest znacznie 

poniżej średniej. 

Całościowo jednostki ZSR i zarządzania kryzysowego oceniają system tak, że monitorowanie i analiza 

zagrożeń technologicznych są wprawdzie prowadzone na obszarze programy, ale dane są uzyskiwane 

i analizowane przeważnie niezależnie po obu stronach granicy. Ich przekazywanie jest do określonego 

stopnia możliwe, jednak nie jest prowadzone na bieżąco czy nawet automatycznie, co zmniejsza 

stopień przygotowania do wynikających z tych zagrożeń sytuacji kryzysowych. 

Respondenci mówią, że praktycznie nie istnieje wymiana informacji o zagrożeniach technologicznych 

między obydwoma krajami, nie istnieje też transgraniczny system wczesnego ostrzegania na 

poziomie lokalnym. W przypadku wypadku wprawdzie wystąpienie takiej sytuacji jest zgłaszane, 

jednak z reguły jest tylko telefonicznie przekazywana informacja, ale nie dochodzi do systematycznej 

lub automatycznej wymiany informacji przez granicę.  

Na poziomie lokalnym źródłem informacji o wystąpieniu zagrożeń technologicznych po drugiej 

stronie granicy są często środki masowego przekazu (media), ewentualnie informacje przekazane 

przez wyższą jednostkę administracyjną własnego państwa (tzn. w Czechach zwykle na przykład 

gminy zamiast otrzymywać informacje bezpośrednio z poziomu gminy z polskiej strony są 

informowane przez własny kraj/województwo/). 

Sytuacja jest lepsza na poziomie regionalnym (kraj x województwo), gdzie istnieje już określony 

stopień systematycznej wymiany informacji i ostrzegania. 
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Tab. 5: Podsumowanie oceny monitoringu zagrożeń technologicznych (pod kątem rozwiązań 

transgranicznych) 

Poziom 
oceny Monitoring zagrożeń technologicznych: 

Liczba 
odpowied
zi łącznie 

Strona 
CZ 

Strona 
PL 

1 

Na obszarze programu w zasadzie nie istnieje,   

ewentualnie istnieją tylko cząstkowe i niepołączone narzędzia 
monitorowania zagrożeń technologicznych. Zagrożenia związane 
z działalnością człowieka nie są wcale monitorowane lub 
wyłącznie oddzielnie w powiązaniu z poszczególnymi 
podmiotami lub działaniami na danym obszarze. Nie istnieje 
transgraniczny system przekazywania danych, udostępniania 
informacji, wczesnego ostrzegania itp.  

44 13 31 

2 

Monitorowanie i analiza zagrożeń technologicznych na 
obszarze programu są prowadzone, chociaż w ograniczonym 
stopniu,  

jednak dane są uzyskiwane i analizowane przeważnie 
niezależnie po obu stronach granicy. Ich udostępnianie jest 
możliwe w określonym zakresie, jednak nie odbywa się na 
bieżąco ani automatycznie, co zmniejsza przygotowanie do 
sytuacji kryzysowych wynikających z tych zagrożeń.  

30 13 17 

3 

Istniejące systemy monitoringu zagrożeń technologicznych są 
częściowo kompatybilne.  

Ich pełne wykorzystanie przy zapobieganiu sytuacjom 
kryzysowym, reakcji z wyprzedzeniem w sytuacji, gdy już 
nastaną oraz w trakcie samej wspólnej interwencji jest 
niemożliwe z powodu częściowych ograniczeń technicznych (np. 
funkcjonowanie na różnych platformach, brak bezpośredniego 
połączenia oraz transgranicznej reakcji online itp.), terenowych 
(np. nie pokrywają dostatecznie całego obszaru i mogą 
powstawać „białe plamy”) itp. W następstwie jedynie częściowej 
kompatybilności nie można realizować przekazywania informacji 
i danych w niezbędnym zakresie, jakości, kompletności, czasie 
itp. To przejawia się w ogólnym obniżeniu przygotowania oraz 
szybkości reakcji na sytuacje kryzysowe o charakterze 
transgranicznym. W ten sposób obniżona jest zdolność do 
zapobiegania szkodom.  

17 11 6 

4 

Istniejące systemy monitoringu zagrożeń technologicznych są 
wzajemnie dobrze kompatybilne i w wysokim stopniu 
połączone. 

 Są kompatybilne terytorialnie (jako całość w odpowiednim 
zakresie pokrywają obszar istotny z punktu widzenia wspólnej 
interwencji oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych), śledzą i 
udostępniają podobny zakres informacji, co umożliwia ich 
wspólne wykorzystanie, daje pełen obraz aktualnej sytuacji na 
wspólnym obszarze i pozwala na prognozowanie jej rozwoju. 
Systemy są w stanie wzajemnie wykorzystywać dane i 
informacje na zaawansowanym poziomie, stanowią istotne 
narzędzia przy realizacji wspólnych interwencji oraz tworzą w 
ten sposób (mimo cząstkowych niedostatków i potrzeby 
stworzenia interfejsu lub wspólnej nadbudowy itp.) warunki do 
wczesnego ostrzegania i reagowania na kryzysowe sytuacje i 

1 0 1 
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zjawiska.  

5 

Zagrożenia technologiczne są monitorowane w wymiarze 
transgranicznym, analizowane, jest stworzony system 
udostępniania danych w tym zakresie. 

 Zarówno część techniczna, jak i personel (kompetencje, 
odpowiedzialność itp.) są ustalone i w pełni funkcjonalne. W 
przypadku wystąpienia awarii technologicznej lub zagrożenia o 
zasięgu transgranicznym system jest w stanie odpowiednio 
zareagować (tzn. w wymaganym zakresie i czasie).  

3 3 0 

 
Odpowiedzi ŁĄCZNIE 95 40 55 

 Średnia ocena 1,8 2,2 1,6 

Rysunek 9: Udział procentowy ocen monitoringu zagrożeń technologicznych (pod kątem rozwiązań 
transgranicznych) 

po stronie czeskiej i polskiej 

  

Rysunek 10: Udział procentowy ocen monitoringu zagrożeń technologicznych (pod kątem 
rozwiązań transgranicznych) po stronie czeskiej i polskiej 
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2.2. Ocena warunków technicznych wspólnej interwencji 

Warunki techniczne realizacji wspólnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania kryzysowego i realizacji 

działań przez jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa stanowią zasadniczą przesłankę 

całościowej zdolności do działania tych jednostek i udanego opanowywania sytuacji kryzysowych. W 

celu osiągnięcia wysokiego stopnia przygotowania jednostki te muszą dysponować niezbędnym 

sprzętem. Pod względem transgranicznym konieczne jest nie tylko wystarczające wyposażenie jako 

takie, ale też wzajemna kompatybilność środków technicznych stosowanych przez poszczególne 

jednostki, co jest warunkiem bezproblemowej i efektywnej wspólnej interwencji, a tym samym 

ogólnej zdolności do działania systemu transgranicznego. 

W ocenie warunków technicznych do wspólnej interwencji respondenci rozstrzygali zarówno kwestię 

właściwego wyposażenia i zaplecza technicznego do swojej działalności, jak i wspólny wymiar 

wyposażenia, wyrażony w ocenie kompatybilności środków, jakie są do dyspozycji. 

2.2.1. Poziom kompatybilności wyposażenia technicznego 

Pytania dotyczące kompatybilności wyposażenia wykorzystywanego przez jednostki ZSR służyły do 

sprawdzenia, jak poszczególne podmioty włączone do ZSR postrzegają możliwość wykorzystania 

sprzętu, jakim dysponują, do interwencji transgranicznej. 

Czeskie jednostki ratownicze całkiem jednoznacznie uważają ją za „średnio wysoką” (tak 

wypowiedziały się 2/3 respondentów). Czyli taką, gdy niektóre komponenty i elementy wyposażenia 

oraz wykorzystywanych środków technicznych są wprawdzie wzajemnie wymienne i można je 

wykorzystać razem ze środkami wykorzystywanymi przez interweniujące jednostki z drugiej strony 

granicy, jednak niektórych części nie można wykorzystać w ten sposób. Ten brak kompatybilności 

komplikuje wspólne interwencje, ewent. obniża zdolność do działania interweniujących jednostek 

oraz możliwość wykorzystania sprzętu i wyposażenia technicznego jednostek z drugiej strony granicy 

tam, gdzie przyczyniłoby się to do większej efektywności wspólnej interwencji. Inne możliwości na 

skali ocen wykorzystało tylko minimum respondentów – na przykład tylko jeden podmiot uważa 

kompatybilność za bardzo niską, według niego stosowane parametry techniczne i właściwości różnią 

się na tyle, że ograniczają realizację interwencji lub jej efektywność. Jako w pełni kompatybilną 

oceniają sprzęt tylko trzy pytane osoby. 

Po polskiej stronie rozkład ocen jest bardziej równomierny, średnio jednak kompatybilność, a tym 

samym także możliwość wykorzystania sprzętu technicznego, czyli wzajemna wymiana, połączenie 

itp., jest oceniana podobnie (ewent. trochę gorzej) jak po stronie czeskiej, czyli jako „średnio 

wysoka”. 

Zgodnie z opinią konkretnych respondentów, na stopień kompatybilności pozytywnie wpływa 

istnienie norm europejskich. Zapewniają one, że np. mobilne urządzenia przeciwpożarowe i materiał 

do ochrony przeciwpożarowej dzięki temu, że są zgodne z normami europejskimi, są w wysokim 

stopniu porównywalne i kompatybilne, również w wymiarze transgranicznym. Z kolei część 

specjalistycznego wyposażenia, tak samo jak środki łączności (radiowe), są różne, ponieważ ich 
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standardy są określone w krajowych przepisach prawnych. Do głównych wspomnianych problemów 

w zakresie kompatybilności sprzętu technicznego, podawanych przez same podmioty włączone do 

ZSR, zaliczane są przede wszystkim wysoki stopień „zużycia wyposażenia”, tzn. konieczność 

zainwestowania w jego odnowienie (tutaj jednak związek raczej z następnym pytaniem). Niektórzy 

respondenci podkreślają nawet, że niekompatybilność wyposażenia stanowi zasadniczy problem 

wspólnych interwencji.  

Wymieniane jest wyposażenie komunikacyjne i radiowe uniemożliwiające transgraniczne przesyłanie 

informacji jako odrębny przypadek niekompatybilności utrudniającej wspólne rozwiązania.  
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Tab. 6: Podsumowanie oceny poziomu transgranicznej kompatybilności wyposażenia technicznego 

Ocena 
poziomu Poziom kompatybilności wyposażenia technicznego jest: 

Liczba 
odpowie

dzi 
łącznie 

Strona 
CZ 

Strona 
PL 

1 

Bardzo niski  

Sprzęt i wyposażenie techniczne wykorzystywane przez 
jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa po obu 
stronach granicy wzajemnie sobie nie odpowiadają, nie 
można ich wspólnie wykorzystać, łączyć itp. Stosowane 
parametry techniczne i właściwości na tyle się od siebie 
różnią, że ograniczają realizację interwencji lub jej 
efektywność. Funkcjonariusze jednostek ratowniczych i 
ochrony bezpieczeństwa praktycznie nie mogą (w razie 
potrzeby) wykorzystywać wyposażenia służb z 
sąsiedniego kraju, ew. zespoły ratunkowe z obu stron 
granicy nie mogą wspólnie wykorzystywać wyposażenia 
dostępnego w czasie wspólnej interwencji.  

10 1 9 

2 

Niski 

Wyposażenie i środki techniczne mają zdecydowanie 
różne właściwości i parametry techniczne, co utrudnia ich 
wspólne wykorzystanie lub połączenie. Mimo to możliwe 
jest w niektórych przypadkach i typach działań przy 
realizacji wspólnej interwencji wzajemne lub wspólnie 
wykorzystanie wyposażenia interweniujących jednostek z 
obu stron granicy. 

21 4 17 

3 

Średnio wysoki 

Niektóre komponenty i elementy wyposażenia oraz 
wykorzystywanych środków technicznych są wzajemnie 
wymiennie i można je wykorzystać razem ze środkami 
wykorzystywanymi przez interweniujące jednostki z 
drugiej strony granicy, jednak niektórych części nie 
można wykorzystać w ten sposób. Ten brak 
kompatybilności komplikuje wspólne interwencje, ew. 
obniża zdolność do działania interweniujących jednostek 
oraz możliwość wykorzystania wyposażenia technicznego 
jednostek z drugiej strony granicy tam, gdzie 
przyczyniłoby się to do większej efektywności wspólnej 
interwencji.  

38 25 13 

4 

Wysoki  

Wykorzystywany sprzęt i wyposażenie spełniają 
większość charakterystyk technicznych, norm i 
standardów obowiązujących i stosowanych przez 
jednostki ratownicze po drugiej stronie granicy i przy 
wspólnej interwencji w większości przypadków jest 
możliwe łączenie wyposażenia i wykorzystywanie go w 
zależności od potrzeb.  

21 7 14 

5 
Pełna kompatybilność  

Parametry techniczne wykorzystywanego wyposażania są 
(przynajmniej w tych częściach, gdzie istnieje realna 

5 3 2 
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potrzeba ich łączenia lub wspólnego wykorzystania w czasie 
interwencji) zgodne lub w pełni kompatybilne tak, że w 
żaden sposób nie ograniczają efektywności interwencji. W 
razie potrzeby funkcjonariusze jednostek ratowniczych i 
ochrony bezpieczeństwa mogą wykorzystać wyposażenie 
jednostek z sąsiedniego kraju lub jego część. 

 
Odpowiedzi ŁĄCZNIE 95 40 55 

 Średnia ocena 2,9 3,2 2,7 

Rysunek 11: Udział procentowy ocen poziomu transgranicznej kompatybilności wyposażenia 
technicznego po stronie czeskiej i polskiej 
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Rysunek 12: Całościowa ocena poziomu transgranicznej kompatybilności wyposażenia 
technicznego po stronie czeskiej i polskiej 
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2.2.2. Ocena poziomu oraz zakresu potrzebnego sprzętu i wyposażenia, 

którym jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa dysponują 

po obu stronach granicy, pod kątem wspólnej interwencji 

Pytanie o poziom oraz zakres sprzętu i wyposażenia technicznego zapewniającego działalność 

jednostek ratowniczych i jednostek ochrony bezpieczeństwa było wyraźnie dla wielu podmiotów 

najważniejsze, a w odniesieniu do ich działalności również najbardziej konkretne i tym samym pod 

względem swojego zakresu najbliższe.  

Po stronie czeskiej jednoznacznie dominuje jakaś średnia ocena istniejącego wyposażenia w sprzęt 

techniczny (ponad połowa respondentów); sytuację na obszarze można ogólnie ocenić tak, że jest 

raczej dobrze wyposażony w sprzęt na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych, 

jednak niewystarczające jest zwłaszcza wyposażenie na potrzeby niektórych specyficznych operacji 

jednostek ratowniczych (np. operacji w szczególnym typie środowiska – interwencje w terenie 

górskim, w miejscach awarii technologicznych). Tak samo istnieją też miejsca na wspólnym 

pograniczu (ew. tej jego części, gdzie realizacja wspólnych interwencji jest możliwa i efektywna), 

gdzie nie ma wystarczającej ilości sprzętu technicznego przygotowanego do bieżącego i efektywnego 

interweniowania po drugiej stronie granicy. Wśród polskich respondentów podobnie dominuje ta 

średnia ocena sytuacji na obszarze (ogólnie ich ocena sytuacji jest ponownie bardziej pesymistyczna 

niż po stronie czeskiej). W komentarzach respondentów pojawiały się także całkiem konkretne 

niedostatki, np.: 

- brak specyficznego wyposażenia do niektórych konkretnych typów interwencji służb 

ratowniczych, np. niedostateczne wyposażenie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, 

urządzeń do długotrwałej interwencji, wyposażenia do zapobieżenia i opanowania 

uwolnieniu się do środowiska substancji niebezpiecznych, zaopatrywania w energię, prac 

ziemnych, ratowania osób uwięzionych w ruinach, środków do stabilizacji fundamentów 

budowli naruszonych przez powodzie i in. 

- wymieniane były ogólne problemy takie, jak brak środków finansowych na zakup 

wyposażenia jednostek ratowniczych, konieczność modernizacji sprzętu i wyposażenia (np. 

wozy gaśnicze) 

- respondenci podawali też nierównoważność wyposażenia jednostek (w związku z tym 

wspomina się też różnice w normach narodowych), co jest widoczne także wtedy, gdy 

porównamy stan po stronie PL i CZ, gdy po stronie CZ jednostki ratownicze są często lepiej 

wyposażone niż polskie i dlatego w niektórych przypadkach jest nawet bardziej efektywne, 

aby czeskie jednostki zapewniały ochronę na polskim obszarze  

- wymieniane są niewystarczające właściwości posiadanego sprzętu do interwencji na obszarze 

pogranicza (górzysty teren, lasy, często zła sieć drogowa itp.) 

- szczególnie w przypadku jednostek strażackich zwraca się uwagę także na przestarzałe 

wyposażenie w sprzęt mobilny i problemy w zakresie niedostatecznego wyposażenia 

wsparcia logistycznego 
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- podawane były także specyficzne elementy, jak np. brak wyposażenia, ale też wspólnych 

ćwiczeń przygotowujących do działania w szczególnych sytuacjach (np. wypadki w 

placówkach szpitalnych itp.) 

Niektórzy respondenci, chociaż w mniejszym stopniu, wymieniali natomiast także pozytywne 

elementy w ocenie aktualnego wyposażenia jednostek ratowniczych i ochrony bezpieczeństwa, na 

przykład:  

- liczebność jednostek ochotniczej straży pożarnej (mimo że ta ocena nie dotyczy bezpośrednio 

kwestii sprzętu technicznego) 

- z oceny niektórych respondentów wynikało, że wyposażenie do zapewniania bieżącej 

działalności i do interwencji na poziomie lokalnym jest wystarczające, jednak na potrzeby 

większych akcji niezbędne jest często wsparcie ze strony sąsiedniego obszaru. 

Tab. 7: Podsumowanie oceny poziomu oraz zakresu potrzebnego sprzętu i wyposażenia, którym 

jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa dysponują po obu stronach granicy, pod kątem 

możliwości wspólnej interwencji 

Ocena 
poziomu 

Ocena poziomu oraz zakresu potrzebnego sprzętu i wyposażenia, 
którym jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa dysponują po 

obu stronach granicy, pod kątem możliwości wspólnej interwencji 

Liczba 
odpowiedz

i łącznie 

Strona 
CZ 

Strona 
PL 

1 

Wyposażenie w potrzebny sprzęt i środki materialne jest pod 
kątem wspólnych interwencji całkowicie niewystarczające,  

 tzn. na wspólnym obszarze nie ma takiej ilości dającego się 
wykorzystać sprzętu (tzn. spełniającego wymagane parametry), aby 
można go było użyć do wspólnej interwencji. 

12 3 9 

2 

Poziom sprzętu technicznego i wyposażenia, które można 
wykorzystać do wspólnej interwencji, jest niezwykle niski. 

 Brak wystarczającej ilości wyposażenia, które można wysłać na 
interwencję na drugą stronę granicy, uwzględniając potrzebę 
zapewnienia ochrony i zdolności reakcji na własnym terytorium 
każdego z państw członkowskich uczestniczących w programie.  

21 6 15 

3 

Obszar jest wprawdzie wystarczająco wyposażony w sprzęt do 
interwencji w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji 
kryzysowych,   

jednak niedostatecznie na potrzeby niektórych specyficznych 
interwencje/operacji służb ratowniczych (operacje w specjalnym 
środowisku - np. interwencje w terenie górskim, w miejscach 
katastrof technicznych itp.). Podobnie istnieją też miejsca na 
wspólnym pograniczu (ew. tej jego części, gdzie normalnie wspólne 
interwencje byłyby możliwe i efektywne), gdzie nie ma 
wystarczającej ilości sprzętu technicznego przygotowanego do 
bieżącego i efektywnego interweniowania po drugiej stronie 
granicy.  

46 23 23 

4 

Wyposażenie regionu w sprzęt techniczny do zapobiegania i 
ograniczania zagrożeń i szkód w następstwie zdarzeń 
nadzwyczajnych oraz sytuacji kryzysowych jest stosunkowo dobre.  

Wspólne interwencje są tylko w minimalnym stopniu ograniczone 
przez dostępny sprzęt i to zarówno terytorialnie (tzn. na większości 
przedmiotowego obszaru potrzebny sprzęt jest w odpowiedniej 
ilości do zapewnienia transgranicznej zdolności do działania), jak i 

13 6 7 
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pod względem technicznym (tzn. na przedmiotowym obszarze jest 
większość typów niezbędnego sprzętu technicznego i wyposażenia 
do większości typów interwencji jednostek ratownictwa i 
zarządzania kryzysowego, łącznie ze specjalistycznym sprzętem).  

5 

Region przygraniczny dysponuje na tych częściach swojego 
obszaru, gdzie jest to niezbędne ze względu na realizację 
wspólnych interwencji, w pełni wystarczającą ilością sprzętu i 
wyposażenia  

 (pod względem ilości, wymaganej jakości, rodzaju i parametrów), 
aby było możliwe szybkie i efektywne wykorzystanie/włączenie 
służb ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa oraz jednostek 
zarządzania kryzysowego z obu stron granicy w przypadku 
wystąpienia nadzwyczajnego zdarzenia lub sytuacji kryzysowej.  

3 2 1 

 
Odpowiedzi ŁĄCZNIE 95 40 55 

 Średnia ocena 2,7 3,0 2,6 

Rysunek 13: Udział procentowy oceny poziomu oraz zakresu potrzebnego sprzętu i wyposażenia, 
którym jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa dysponują po obu stronach granicy, pod 
kątem możliwości wspólnej interwencji po stronie czeskiej i polskiej 

  

Rysunek 14: Całościowa oceny poziomu oraz zakresu potrzebnego sprzętu i wyposażenia, którym 
jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa dysponują po obu stronach granicy, pod kątem 
możliwości wspólnej interwencji po stronie czeskiej i polskiej 
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2.3. Ocena przygotowania organizacyjnego i kadrowego do wspólnej 

interwencji 

W ostatnim bloku tematycznym respondenci wypowiadali się łącznie w odniesieniu do trzech 

zakresów pytań w dziedzinie przygotowania kadrowego i organizacyjnego. Zdolność do działania była 

zatem oceniana pod względem kadr odpowiednich jednostek i ich możliwości efektywnej współpracy 

i prowadzenia wspólnych interwencji. Oceniane były trzy podstawowe warunki takiej efektywnej 

współpracy: 

 Znajomość przepisów prawnych i norm dotyczących realizacji wspólnej interwencji. Kryterium 

bazuje na przesłance, że jeśli jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa mają 

współpracować i wspólnie interweniować (czyli w sytuacji, gdy jedna ze stron wspólnej 

interwencji będzie realizować działania na obszarze sąsiedniego państwa), ich funkcjonariusze 

powinni mieć co najmniej niezbędną wiedzę o ramach prawnych i zasadach, które regulują 

działalność jednostek ratunkowych w sąsiednim państwie, a zatem zasadach, jakie muszą 

uwzględniać podczas wspólnej interwencji. 

 Drugi zakres pytań dotyczył zdolności wzajemnej komunikacji i zrozumienia. To w istocie rzeczy 

jest całkowicie niezbędne, aby interweniujące jednostki mogły się efektywnie komunikować i 

koordynować postępowanie. W praktyce wspólnych interwencji nie ma miejsca na tłumaczenia, a 

warunkiem zdolności do działania interweniujących jednostek jest zdolność szybkiego 

porozumienia się i wzajemnego zrozumienia co najmniej w stopniu niezbędnym do efektywnego i 

bezbłędnego przeprowadzenia interwencji czy skoordynowanych działań. 

 Ostatnim analizowanym zakresem pytań była wzajemna znajomość reguł, jakim podlega 

organizacja interwencji jednostek ratowniczych i ochrony bezpieczeństwa. Każda z tych 

jednostek ma określone reguły w zakresie organizacji, kierowania interwencjami, kompetencji i 

inne, które trzeba uwzględnić w celu realizacji bezproblemowej i efektywnej interwencji. W 

przypadku działań po drugiej stronie granicy jednostki zagraniczne muszą także (w danej chwili) 

znać ramy organizacji interwencji w sąsiednim kraju, aby nie dochodziło do problemów, 

powielania działań, niejasności w zakresie kierowania interwencją i innych komplikacji, które 

mogłyby stanowić przeszkodę w udanej wspólnej realizacji interwencji. 
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2.3.1. Ocena poziomu znajomości przepisów prawnych i norm 

dotyczących realizacji wspólnej interwencji 

Znajomość przepisów i ram prawnych dotyczących realizacji wspólnej interwencji można wskazać 

jako drugą najgorzej ocenianą dziedzinę ze wszystkich analizowanych tematów wśród podmiotów 

jednostek ratowniczych i zarządzania kryzysowego. Jej ocena i postrzeganie jest po obu stronach 

granicy podobne i ogólnie niskie, odpowiadające ramowo stanowi, gdy funkcjonariusze służb 

ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa mają tylko podstawową wiedzę o ramach prawnych i 

kontekście interwencji po drugiej stronie granicy, o przepisach, zasadach i normach, które ją regulują. 

Zaledwie około 5% respondentów uważa poziom znajomości za wysoki lub bardzo wysoki, a tym 

samym umożliwiający efektywną realizację wspólnej interwencji.  

Konkretnymi, wymienianymi przez respondentów, niedostatkami w tej dziedzinie są na przykład: 

- na poziomie gmin (na poziomie lokalnym) jednostki często nie mają konkretnych informacji, 

brakuje też szkoleń dla kadry służb ratowniczych o przepisach obowiązujących w sąsiednim kraju  

- jako jedną z przyczyn niezadowalającego stanu wymienia się także brak badań dotyczących różnić 

lub zbliżania przepisów prawnych i reguł na przedmiotowym obszarze 

- za komplikacją podczas kierowania wspólnymi interwencjami jest uznawana także odrębność 

struktury organizacyjnej jednostek ratowniczych i ochrony bezpieczeństwa po obu stronach 

granicy 

- bariera językowa – tutaj w tym sensie, że dla jednostek ratowniczych i ochrony bezpieczeństwa 

trudne jest zapoznanie się z przepisami prawnymi i regułami w kraju sąsiada (bywają dostępne 

tylko w języku partnera) 

- za niedostatek respondenci uznali też brak wspólnych reguł w tej dziedzinie, które mogłyby być 

alternatywą czysto narodowych przepisów, a ich znajomość byłaby łatwiej osiągalna dla 

podmiotów po obu stronach granicy. 

W komentarzach respondentów pojawiły się też podsumowujące twierdzenia, ewent. identyfikacja 

przyczyn złego stanu w tej dziedzinie wskazujące, że jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas 

wspólnej interwencji kierują się własnymi metodykami odnoszącymi się do poszczególnych działań, a 

zarządzanie interwencją jest ograniczone przez ogólną nieznajomość kompetencji poszczególnych 

podmiotów drugiej strony. W związku z tym wydano wspominany już wcześniej podręcznik 

metodyczny, w którym są omówione niektóre aspekty wspólnej interwencji jednostek straży pożarnej 

(w dziedzinie przepisów prawnych, komunikacji, dowodzenia, stosowania sygnałów itd.). Jednak 

wiedza o tym dokumencie w jednostkach, dla których jest przeznaczony, jest w opinii respondentów 

stosunkowo niska. 

Sytuacja różni się też w zależności od miejsca i np. w kraju morawsko-śląskim wydaje się, według 

odpowiedzi, że stan znajomości przepisów prawnych i norm dotyczących realizacji wspólnej 

interwencji jest ogólnie pozytywny. Z odpowiedzi wyniknęło także na przykład, że w jednostkach 
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ochrony przeciwpożarowej jest wprowadzony podstawowy system współpracy, jest wytworzona 

podstawowa metodyka wspólnej interwencji. Brakuje zwłaszcza większej znajomości kompetencji 

poszczególnych podmiotów, które mogą współpracować przy usuwaniu skutków zdarzeń 

nadzwyczajnych. 
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Tab. 8: Podsumowanie oceny poziomu znajomości przepisów prawnych i norm dotyczących realizacji 

wspólnej interwencji 

Ocena 

poziomu 

Poziom znajomości przepisów prawnych i norm dotyczących 

realizacji wspólnej interwencji 

Liczba 

odpowiedzi 

łącznie 

Strona 

CZ 

Strona 

PL 

1 

Bardzo niski  

praktycznie uniemożliwiający udział we wspólnej 

interwencji, ewentualnie narażający służby ratownicze i 

ochrony bezpieczeństwa oraz jednostki zarządzania 

kryzysowego na duże ryzyko, wynikające z tego braku 

wiedzy. Funkcjonariusze służb ratownictwa i ochrony 

bezpieczeństwa z reguły nie orientują się (nie znają) w 

prawach i obowiązkach, jakie mają w trakcie realizacji 

wspólnych interwencji.  

25 6 19 

2 

Niski,   

gdy funkcjonariusze służb ratownictwa i ochrony 

bezpieczeństwa mają jedynie podstawową wiedzę o ramach 

prawnych i kontekście interwencji po drugiej stronie granicy, 

o przepisach, zasadach i normach, które ją regulują.  

42 24 18 

3 

Dostateczny,   

przede wszystkim do realizacji podstawowych, typowych i 

powtarzalnych interwencji. Funkcjonariusze służb 

ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa nie znają już jednak 

specyficznych regulacji, których znajomość jest potrzebna 

przy trudniejszych wspólnych interwencjach, w tym w czasie 

interwencji w nietypowych warunkach itp., co realnie grozi 

pojawieniem się komplikacji lub nawet postawienia im 

zarzutów z powodu braku odpowiedniej wiedzy.  

23 6 17 

4 

Wysoki 

 – chociaż znajomość potrzebnych przepisów, zasad i norm 

regulujących interwencję po drugiej stronie granicy, ew. 

udział w niej, nie jest wyczerpująca i/lub w pełni aktualna, to 

jednak wystarcza do tego, aby funkcjonariusze służb 

ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa nie byli narażeni na 

wysokie ryzyko nieporadzenia sobie z interwencją lub 

postawienie im zarzutów w związku z niedotrzymaniem 

zasad regulujących/istotnych w odniesieniu do interwencji w 

sytuacjach kryzysowych lub nadzwyczajnych zdarzeniach. 

4 3 1 

5 

Bardzo wysoki,  

 umożliwiający niezwykle efektywny udział we wspólnej 

interwencji bez ograniczeń i zagrożeń dla personelu 

1 1 0 
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jednostek ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa 

interweniujących po drugiej stronie granicy. Funkcjonariusze 

służb ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa znają 

potrzebne przepisy, zasady i normy regulujące ich udział w 

interwencji w sąsiednim kraju w wymaganym zakresie.  

 
Odpowiedzi ŁĄCZNIE 

95 40 55 

 Średnia ocena 2,1 2,2 2,0 

Rysunek 15: Udział procentowy ocen poziomu znajomości przepisów prawnych i norm dotyczących 

realizacji wspólnej interwencji po stronie czeskiej i polskiej 

  

Rysunek 16: Całościowa ocena poziomu znajomości przepisów prawnych i norm dotyczących 

realizacji wspólnej interwencji po stronie czeskiej i polskiej 
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2.3.2. Ocena poziomu przygotowania językowego do współdziałania w 

sytuacjach kryzysowych i do realizacji interwencji 

Wzajemną znajomość języka partnera i zdolność porozumienia się co najmniej w niezbędnym 

zakresie można uważać za zasadnicze dla efektywnego prowadzenia wspólnych interwencji. Mimo to 

wyniki ankiety wskazują, że sytuacja w tej dziedzinie jest stosunkowo niedobra. 

Ocena po obu stronach jest podobna, stosunkowo niewiele podmiotów ocenia sytuację w obu 

skrajnych polach spektrum – czyli jako bardzo niską lub praktycznie uniemożliwiającą lub wyraźnie 

ograniczającą efektywną współpracę jednostek ratowniczych i ochrony bezpieczeństwa oraz 

jednostek zarządzania kryzysowego, ewent. jako bardzo wysoką czy nawet w pełni wystarczającą, gdy 

język ojczysty w żaden sposób nie ogranicza udziału jednostek ratowniczych i ochrony 

bezpieczeństwa oraz jednostek zarządzania kryzysowego podczas wspólnej interwencji ani nie 

zmniejsza szybkości, bezpieczeństwa i całkowitej efektywności podejmowanych działań. 

Ponad 4/5 respondentów z obu stron uważa natomiast przygotowanie językowe do współdziałania w 

sytuacjach kryzysowych i do realizacji interwencji za niskie (gdy osoby uczestniczące w zapobieganiu 

sytuacjom kryzysowym, rozwiązywaniu ich oraz w usuwaniu skutków i zdarzeń nadzwyczajnych z 

powodu niedostatecznej znajomości języka nie są w stanie efektywnie się porozumiewać) lub 

wystarczające (gdy umiejętności językowe funkcjonariuszy służb ratowniczych i ochrony 

bezpieczeństwa oraz jednostek zarządzania kryzysowego nie stanowią zasadniczego zagrożenia dla 

wspólnej reakcji na nadzwyczajne zdarzenia i sytuacje kryzysowe). 

Z oceny wynika zatem, że najwyraźniej istnieją luki i braki w systemie, dotyczące przygotowania 

językowego, które w sposób obiektywny zmniejszają zdolność do działania odpowiednich jednostek i 

realizowania wspólnych interwencji.  

Respondenci wspominają, że mimo stosunkowej bliskości obu języków i pozornej łatwości 

porozumienia ich wzajemna znajomość jest niewystarczająca – np. brak znajomości konkretnych 

fachowych terminów, których niezrozumienie może mieć poważne skutki dla efektu wspólnej 

interwencji. W związku z wzajemnym porozumieniem wymieniany jest również stres jako czynnik, 

który podczas realnych interwencji i sytuacji osłabia zdolność rozumienia na bieżąco także 

pokrewnego języka. 

Wymieniane były też inne konkretne niedostatki, ewent. propozycje rozwiązania sytuacji w zakresie 

umiejętności językowych:  

- propozycja przygotowania słowniczka pojęć technicznych/fachowych dla odpowiednich 

jednostek i jego dystrybucja do jednostek i służb na obszarze przygranicznym (niektóre 

służby, np. pogotowie ratunkowe, dysponują już takimi pomocami) 

- wspominano niedostatek kursów językowych dla jednostek ratowniczych i ochrony 

bezpieczeństwa z tym, że ich ramach lub po ich zakończeniu mogłoby dochodzić także do 

wymian służbowych (pobytów) funkcjonariuszy, którzy odbędą kurs 



Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020 

Określenie docelowej wartości wskaźnika rezultatu Cel tematyczny 5  47 

     

- w szczególności wspominano o potrzebie przeszkolenia pracowników ośrodków 

operacyjnych, których działalność wymaga zaawansowanych umiejętności porozumiewania 

się w języku partnera 

- jako jeden z odpowiednich sposobów zwiększania wzajemnej umiejętności porozumiewania 

wymieniane są wspólne działania i współpraca w ramach podejmowanych czynności, oprócz 

samych interwencji (np. podczas zawodów i spotkań), gdy w sposób naturalny następuje 

zwiększanie umiejętności językowych  

 

Tab.  9: Podsumowanie oceny poziomu przygotowania językowego do współdziałania w sytuacjach 

kryzysowych i do realizacji interwencji 

Ocena 
poziomu 

Przygotowanie językowe do współdziałania w 
sytuacjach kryzysowych i do realizacji interwencji 

jest: 

Liczba 
odpowiedzi 

łącznie 

Strona 
CZ 

Strona 
PL 

1 

Bardzo niskie,  

praktycznie uniemożliwiające lub w znacznym 
stopniu ograniczające efektywną współpracę służb 
ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa oraz 
jednostek zarządzania kryzysowego w czasie 
nadzwyczajnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych. 

12 1 11 

2 

Niskie,  

gdy osoby uczestniczące w prewencji i usuwaniu 
skutków zdarzeń nadzwyczajnych oraz sytuacji 
kryzysowych nie są w stanie z powodu braku 
odpowiedniego przygotowania językowego 
efektywnie się komunikować, co utrudnia wspólne 
działania i zwiększa ryzyko niepowodzenia wspólnej 
interwencji lub działań prewencyjnych.  

40 21 19 

3 

Dostateczne,   

gdy umiejętności językowe funkcjonariuszy służb 
ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa oraz 
jednostek zarządzania kryzysowego nie stanowią 
istotnej przeszkody we wspólnej reakcji na 
nadzwyczajne zdarzenia i sytuacje kryzysowe. Mimo 
że wzajemna znajomość języka jest tylko 
ograniczona, funkcjonariusze służb ratownictwa i 
ochrony bezpieczeństwa są w stanie się 
porozumiewać w stopniu potrzebnym do realizacji 
wspólnej interwencji lub procedur.  

39 14 25 

4 

Wysokie,  

 gdy poziom znajomości języka tylko wyjątkowo 
komplikuje wspólne procedury lub interwencję przy 
nadzwyczajnych zdarzeniach i sytuacjach 
kryzysowych. Dla codziennego zapewnienia 
prewencji oraz reakcji na nadzwyczajne wydarzenia 

2 2 0 
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kryzysowe przygotowanie językowe jest 
wystarczające.  

5 

Całkowicie wystarczające,  

łącznie z dobrą znajomością terminologii 
specjalistycznej w takim stopniu, że język ojczysty w 
żaden sposób nie ogranicza udziału służb 
ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa oraz 
jednostek zarządzania kryzysowego we wspólnej 
interwencji oraz nie wpływa na szybkość, 
bezpieczeństwo i ogólną efektywność jej realizacji  

2 2 0 

 
Odpowiedzi ŁĄCZNIE 95 40 55 

 Średnia ocena 2,4 2,6 2,3 
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Rysunek 17: Udział procentowy oceny poziomu przygotowania językowego do współdziałania w 

sytuacjach kryzysowych i do realizacji interwencji po stronie czeskiej i polskiej 

  

Rysunek 18: Całościowa ocena poziomu przygotowania językowego do współdziałania w 

sytuacjach kryzysowych i do realizacji interwencji po stronie czeskiej i polskiej 
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2.3.3. Ocena poziomu znajomości procedur regulujących organizację 

wspólnej interwencji 

Mimo że do bezproblemowej i efektywnej realizacji wspólnej interwencji znajomość procedur 

regulujących jej organizację po obu stronach granicy ma zasadnicze znaczenia, z badania 

przeprowadzonego wśród podmiotów służb ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa wynika, że ta 

znajomość jest stosunkowo niska.  

Zwłaszcza po polskiej stronie z badania wynikało, że respondenci uważają znajomość reguł najczęściej 

za niską, gdy funkcjonariusze jednostek ratowniczych i ochrony bezpieczeństwa oraz jednostek 

zarządzania kryzysowego nie dysponują wystarczającą znajomością procedur i organizacji wspólnej 

interwencji. Blisko jedna trzecia polskich respondentów uważa ją nawet za bardzo niską, gdy służby 

ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa oraz jednostki zarządzania kryzysowego nie są w stanie 

efektywnie współpracować, uzupełniać się i organizować przy wspólnej interwencji, co grozi 

powstaniem sytuacji kolizyjnej. 

Po stronie czeskiej natomiast ocena jest zdecydowanie bardziej optymistyczna i najczęściej 

znajomość reguł jest uważana za dobrą, gdy po obu stronach została opanowana podstawowa 

wiedza o procedurach regulujących organizację wspólnych interwencji, a funkcjonariusze 

interweniujących służb są w stanie częściowo wykorzystywać tę wiedzę, dzięki czemu wspólne 

interwencje mogą być realizowane i organizowane stosunkowo dobrze. Mimo to ponad jedna trzecia 

respondentów wciąż uważa ją za niską. 

Wbrew temu, że znajomość procedur respondenci oceniają ogólnie jako poniżej średniej, z 

komentarzy wynika, że jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa są w praktyce w stanie 

porozumieć się w kwestii wspólnego sposobu postępowania i w odpowiedzi na konkretne zagrożenia 

są w stanie skutecznie reagować i zapewnić efektywne akcje ratownicze. Przede wszystkim w 

przypadku jednostek straży pożarnej istnieją stosunkowo jasne reguły dotyczące akcji, a mimo że 

jednostki z obu stron kierują się własnymi procedurami i zasadami kierowania interwencją, z 

zarządzaniem nią nie ma przeważnie problemów także dlatego, że zasady te są podobne. 

Mimo ogólnie raczej negatywnej oceny respondenci podają, że są realizowane wspólne ćwiczenia i 

przygotowania, w ramach których są ćwiczone wspólne procedury. Niektóre służby, zgodnie z 

wypowiedziami respondentów, mają też do dyspozycji podstawową metodykę (Straż Pożarna RCz). 

Mimo to w propozycjach respondentów zabrzmiała potrzeba zwiększenia harmonizacji procedur oraz 

tworzenia wspólnych metody i reguł tak, aby wzrosła skutecznych wspólnych akcji, a dzięki temu 

całkowita zdolność do działania. Miałoby się do tego przyczynić również zwiększenie liczby wspólnych 

ćwiczeń. 
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Tab. 10: Podsumowanie oceny poziomu znajomości procedur regulujących organizację wspólnej 

interwencji 

Ocena 
poziomu 

Poziom znajomość procedur regulujących 
organizację wspólnej interwencji 

Liczba 
odpowiedzi 

łącznie 

Strona 
CZ 

Strona 
PL 

1 

Bardzo niski,  

na tyle, że służby ratownictwa i ochrony 
bezpieczeństwa oraz jednostki zarządzania 
kryzysowego nie są w stanie efektywnie 
współpracować, uzupełniać się i organizować przy 
wspólnej interwencji, co grozi powstaniem sytuacji 
kolizyjnej.  

18 1 17 

2 

Niski,  

gdy funkcjonariusze służb ratownictwa i ochrony 
bezpieczeństwa oraz jednostek zarządzania 
kryzysowego nie dysponują odpowiednią wiedzą o 
procedurach i organizacji wspólnej interwencji, co 
komplikuje lub może komplikować wspólną 
interwencję, jej organizację, kierowanie nią oraz jej 
przebieg.  

39 15 24 

3 

Dobry, 

gdy po obu stronach została opanowana 
podstawowa wiedza o procedurach regulujących 
organizację wspólnej interwencji, a funkcjonariusze 
interweniujących służb są w stanie częściowo 
wykorzystywać tę wiedzę, dzięki czemu wspólne 
interwencje mogą być realizowane i organizowane 
stosunkowo dobrze.  

33 21 12 

4 

Wysoki,  

gdy funkcjonariusze służb kryzysowych 
systematycznie się kształcą, aby dysponować wiedzą 
o organizacji wspólnej interwencji oraz o 
podstawowych zasadach obowiązujących po drugiej 
stronie granicy. W większości przypadków, przede 
wszystkim typowych interwencji, na organizację 
wspólnej interwencji nie wpływa negatywnie 
niewystarczająca znajomość tych procedur i zasad.  

5 3 2 

5 

Bardzo wysoki,   

dzięki temu wspólne interwencje są realizowane 
efektywnie i całkowicie bezproblemowo w zakresie 
organizacji, taktyki, prowadzenia/dowodzenia itp.  

0 0 0 

 
Odpowiedzi ŁĄCZNIE 95 40 55 
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 Średnia ocena 2,3 2,7 2,0 
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Rysunek 19: Udział procentowy ocen poziomu znajomości procedur regulujących organizację 

wspólnej interwencji po czeskiej i polskiej stronie 

  

Rysunek 20: Całościowa ocena poziomu znajomości procedur regulujących organizację wspólnej 

interwencji po czeskiej i polskiej stronie 
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3. Ocena całościowa 

3.1. Ocena aktualnej sytuacji oraz określenie wartości wyjściowej 

wskaźnika 

Z podsumowania ocen poszczególnych dziedzin wynika kilka uogólniających cech czy charakterystyk.  

Najbardziej znaczący dla programu i dla jego realizacji na terytorium czesko-polskim jest fakt, że 

całościowa ocena obecnej sytuacji w zakresie zarządzania kryzysowego oraz działań jednostek 

ratowniczych i ochrony bezpieczeństwa w kontekście transgranicznym jest poniżej średniej, 

wszystkie analizowane dziedziny, istotne ze względu na interwencję transgraniczną, są oceniane jako 

poniżej średniej, czyli nie osiągają nawet średniej wartości 3 punktów. 

Wynika z tego jednoznacznie przestrzeń na dalsze zwiększanie zdolności do działania i realizację 

prowadzących do tego działań, w ramach wszystkich tematów – poprzez zwiększanie wiedzy i 

„miękkie” umiejętności związane ze wspólną interwencją (w tym umiejętności językowe), poprzez 

zapewnienie sprzętu i wyposażenia jednostek na potrzeby interwencji transgranicznej oraz 

zapewnienie ich kompatybilności aż po systemowe rozwiązania w zakresie wymiany danych i 

komunikacji czy dopracowanie ram prawnych.  

Pośrednio zatem wyniki badania uzasadniają włączenie tematu jednostek ratowniczych i ochrony 

bezpieczeństwa oraz zwiększania ich transgranicznej zdolności do działania do programu. 

Kolejnym ogólnym stwierdzeniem jest znacząco bardziej negatywne postrzeganie poziomu 

analizowanych tematów po stronie polskiej, w związku z czym warto podkreślić, że wszystkie 

oceniane przez respondentów tematy były po stronie polskiej oceniane gorzej niż po stronie czeskiej. 

Częściowo może to wynikać z przyczyn obiektywnych (np. w przypadku wyposażenia w sprzęt, które 

zgodnie z wynikami badania, wydaje się obiektywnie lepsze po stronie czeskiej), częściowo jednak 

także z subiektywnego postrzegania sytuacji przez respondentów, ewent. grupy respondentów z obu 

stron granicy. 

Niezależnie od tego, czy całościowy poziom transgranicznej zdolności do działania jednostek 

ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa oraz jednostek zarządzania kryzysowego oceniamy jako 

średnie wartości uzyskane w poszczególnych dziesięciu analizowanych tematach (zob. tab. 11 

poniżej) lub alternatywnie jako średnią wyników uzyskanych w przypadku poszczególnych 

respondentów (jak określono w metodyce obliczania wartości wyjściowej wskaźnika rezultatu, zob. 

tab. 12), uzyskiwane wartości będą podobne. Ogólnie postrzeganie transgranicznej zdolności do 

działania waha się między poziomem niskim i średnim, czyli między wartościami 2 i 3 w skali od 1 do 

5. 

Tabela nr 11 i wykres nr 21 poniżej ukazują bardziej szczegółowo wyniki zbiorcze. Najpierw 

przedstawiona jest tabela, z której wynika, jak są oceniane poszczególne dziedziny (w sumie 10 

analizowanych), wraz z podziałem na wyniki uzyskane po stronie czeskiej i polskiej. Z tabeli, tak samo 
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jak z powiązanego z nią wykresu, jasno wynika nie tylko wspomniana różnica postrzegania sytuacji ze 

stron narodowych, ale też różnica oceny w ramach poszczególnych tematów, gdzie może zaskakujące 

było bardziej pozytywnie oceniane przygotowanie sprzętu do wspólnej interwencji (wyposażenie i 

wzajemna kompatybilność), podczas gdy „miękkie umiejętności” jak znajomość przepisów czy 

organizacji działań były oceniane niemal najgorzej. W ogóle najgorzej były oceniane przygotowanie i 

zdolność do działania w dziedzinie zagrożeń technologicznych, które można zwłaszcza po stronie 

polskiej określić jako rzeczywiście bardzo niskie.  
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Tab.  11: Zbiorcza ocena poszczególnych tematów wpływających na ogólny poziom transgranicznej 

zdolności do działania służb ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa 

 łącznie CZ PL 

Podstawy prawne 2,7 3,1 2,5 

Organizacyjne i techniczne standardy i metodyki 2,7 3,2 2,4 

Systemy łączności i informatyczne 2,2 2,6 2,0 

Systemy monitoringu środowiska naturalnego 2,3 2,5 2,2 

Zagrożenia technologiczne 1,8 2,2 1,6 

Kompatybilność wyposażenia technicznego 2,9 3,2 2,7 

Poziom i zakres sprzętu i wyposażenia 2,7 3,0 2,6 

Znajomość przepisów i norm 2,1 2,2 2,0 

Przygotowanie językowe 2,4 2,6 2,3 

Znajomość procedur dotyczących organizacji wspólnej 

interwencji 
2,3 2,7 2,0 

 

Dla zainteresowanych przytoczamy niektóre konkretne końcowe wypowiedzi respondentów: 

- niektórzy respondenci w swoich komentarzach doceniają, że pytania te, ujęte w badaniu, zostały 

w ogóle postawione i wierzą w opracowanie wspólnych reguł i procedur oraz podkreślają 

potrzebę osiągnięcia stanu, gdy funkcjonariusze służb ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa 

będą w przypadku ich wykorzystania w interwencji transgranicznej korzystać z pełnej ochrony 

prawnej i ubezpieczenia  

- w niektórych komentarzach respondenci podkreślają potrzebę postępu w dziedzinie budowania 

transgranicznych systemów ratowniczych, co bez wsparcia ze strony UU będzie trudno osiągalne 

- ze względu na doświadczenia z przeszłości podkreśla się znaczenie projektów kluczowych jako 

kompleksowego rozwiązania współpracy przez różne podmioty wzdłuż granicy 
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Obrázek 1: Celkové hodnocení úrovně znalosti postupů upravujících organizaci společného zásahu na české a polské straně 
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Oprócz oceny poszczególnych tematów (gdy pracowano nad średnimi wartościami dotyczącymi 

całego tematu), przeprowadzono też ocenę poszczególnych ankiet, czyli ocen dokonanych przez 

poszczególnych respondentów. Stało się to również podstawą do określenia wartości wyjściowej 

wskaźnika rezultatu OP 1.  

Dla każdej z łącznie 96 otrzymanych wypełnionych ankiet została obliczona jedna średnia wartość dla 

każdej z trzech badanych dziedzin, tzn.: 

- warunki systemowe (środowisko),  

- warunki techniczne (wyposażenie),  

- warunki kadrowe (ludzie),  

i następnie na podstawie tych trzech wartości jest obliczana średnia wartość dla całej ankiety, 

stanowiąca całościową ocenę poziomu transgranicznej zdolności do działania w zakresie usuwania 

skutków zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, dokonanej przez 

konkretnego respondenta. W ten sposób dla każdej ankiety została uzyskana jedna ocena liczbowa 

(w skali 1-5) odpowiadająca całościowej ocenie transgranicznej zdolności do działania w odniesieniu 

do konkretnej instytucji włączonej do systemu ratownictwa czy do systemu zarządzania kryzysowego. 

Tabela nr 12 poniżej przedstawia przegląd ocen każdej z trzech kategorii/tematów przez 

poszczególnych respondentów. Wynika z niej między innymi także rozrzut ocen poszczególnych 

podmiotów, tak samo jak dobrze jest widoczny poziom oceny po stronie polskiej i czeskiej. Podczas 

gdy w ogóle najlepiej pod względem interwencji transgranicznej system ocenia SDH Brumovice u 

Opavy (3,9 punktów), za najmniej rozwinięty i zdolny do transgranicznego działania uważa go na 

podstawie konkretnie zidentyfikowanych wyników polska Gmina Czarny Bór (1,0). 

 

Na podstawie ustalonej metodyki, jako średnia wyników stwierdzonych u poszczególnych 

respondentów, czyli 96 organizacji włączonych do systemu ratownictwa i systemu 

zarządzania kryzysowego, które aktywnie uczestniczyły w badaniu, wartość wyjściowa 

wskaźnika rezultaty osi priorytetowej 1 została określona na poziomie 2,47 punktu. 

 

Tab.  12: Zbiorcza ocena dokonana przez respondentów  

Respondent Ocena dokonana przez respondenta 

nr 
Identyfikacja 

organizacji 

warunki 
systemowe 

(1-najsłabsze 

5-najlepsze) 

warunki 
techniczne 

(1-najsłabsze 

5-najlepsze) 

warunki 
kadrowe 

(1-najsłabsze 

5-najlepsze) 

Całościowa 
ocena 

dokonana 
przez 

respondenta 
(średnia) 

1 JSDHO Město Albrechtice 3,4 2,5 2,3 2,73 

2 JSDHO Dolní Lutyně 4,6 3 3,7 3,77 

3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 2 4,5 3 3,17 
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Respondent Ocena dokonana przez respondenta 

nr 
Identyfikacja 

organizacji 

warunki 
systemowe 

(1-najsłabsze 

5-najlepsze) 

warunki 
techniczne 

(1-najsłabsze 

5-najlepsze) 

warunki 
kadrowe 

(1-najsłabsze 

5-najlepsze) 

Całościowa 
ocena 

dokonana 
przez 

respondenta 
(średnia) 

Šilheřovice 

4 JSDH Uhelná 3,4 3,5 3,3 3,4 

5 JSHHo Nové Město pod Smrkem 3,2 3 2 2,73 

6 
Zdravotnická záchranná služba 

Královéhradeckého kraje p.o. 
1,2 3 1,7 1,97 

7 
Jednotka Sboru doborovlných hasičů obce 

Hrádek nad Nisou 
1,6 2 2 1,87 

8 Město Rokytnice nad Jizerou 2,2 3,5 2,3 2,67 

9 SDH Opava – Palhanec 1,4 2 2 1,8 

10 Obec Mladkov 1,8 2,5 1,7 2 

11 město Zlaté Hory 3,6 3 2,3 2,97 

12 PČR 2,2 3,5 3 2,9 

13 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

Mokré Lazce, zřizovatel obec Mokré Lazce 
3,4 2,5 3,3 3,07 

14 SDH Brumovice u Opavy 3 5 3,7 3,9 

15 HZS Libereckého kraje 2,6 3 1,7 2,43 

16 HZS Pardubického kraje 3,2 3 2,3 2,83 

17 SDH Petrovice – Závada 3,2 3,5 3,7 3,47 

18 SDH Bílá Voda 2,6 3,5 3 3,03 

19 Obec Orlické Záhoří 3,4 3,5 4 3,63 

20 
Zdravotnická záchranná služba 

Moravskoslezského kraje 
2,4 3,5 2,3 2,73 

21 ZZS PAK 2 3 2 2,33 

22 Město Raspenava 3,2 3 2,3 2,83 

23 JSDH Opava-Komárov 3,4 3 2,3 2,9 

24 Zdravotnická záchranná služba LB kraje 2,6 4 2,7 3,1 

25 Hasiči Holasovice 1,8 1 2 1,6 

26 
Město Vrbno pod Pradědem, Jednotka SDH 

Vrbno pod Pradědem 
3,6 3,5 2,7 3,27 

27 JSDHO Bohuslavice 4,4 4 3 3,8 

28 JSDH 3 3 3 3 

29 SDH Český Těšín-Mosty 3,4 3,5 2,3 3,07 

30 JSDH DOBROSLAVICE 1,8 3 2,3 2,37 

31 JSDH Broumov 1,8 3 2,3 2,37 

32 SDH Bělá pod Pradědem 3 3,5 2 2,83 

33 Horská služba ČR, o.p.s. 2,2 3 2 2,4 

34 Město Nové Město nad Metují 1,6 3 1,7 2,1 

35 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 3,2 3 2,3 2,83 
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Respondent Ocena dokonana przez respondenta 

nr 
Identyfikacja 

organizacji 

warunki 
systemowe 

(1-najsłabsze 

5-najlepsze) 

warunki 
techniczne 

(1-najsłabsze 

5-najlepsze) 

warunki 
kadrowe 

(1-najsłabsze 

5-najlepsze) 

Całościowa 
ocena 

dokonana 
przez 

respondenta 
(średnia) 

kraje 

36 Pardubický kraj 2,8 3 2,3 2,7 

37 Policie ČR - územní odbor Ústí nad Orlicí 2 2 2,3 2,1 

38 Krajské ředitelství Policie ČR LB kraje 2 2 2 2 

39 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 3,2 3 2,3 2,83 

40 HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2,4 2,5 2 2,3 

1 Ochotnicza Straż Pożarna Ruszów 2,4 4 3,3 3,23 

2 Urząd Miasta 1,6 1 1,5 1,37 

3 Straż Pożarna 2,4 3,5 2,8 2,9 

4 Gmina Kamienna Góra 4 4,5 2,8 3,77 

5 Gmina Gorzyce 1,6 3 1,3 1,97 

6 Gmina Godów 2,2 3,5 3,5 3,07 

7 Gmina Korfantów  1,6 2 1 1,53 

8 Policja 3 1,5 1,8 2,1 

9 KPP Cieszyn 2,6 2 2,3 2,3 

10 PCZK 2,6 3 2,5 2,7 

11 Gmina Wleń 1,2 2 2 1,73 

12 Urząd Miejski w Otmuchowie 1,4 3,5 1,3 2,07 

13 Gmina Lipowa 2 2 2,5 2,17 

14 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 1,8 3 2 2,27 

15 Zebrzydowice 1,2 3,5 2 2,23 

16 Urząd Gminy Goleszów 1,2 3 2 2,07 

17 Urząd Miejski w Cieszynie 3 4 2,3 3,1 

18 Urząd miejski w Kietrzu 3,4 3 3 3,13 

19 Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju 2,6 3 2 2,53 

20 Urząd Gminy Warta Bolesławiecka 2,4 3 2 2,47 

21 Straż Miejska 2 3 2,3 2,43 

22 
Urząd Miasta Zgorzelec. Wydział Zarządzania 

kryzysowego. 
1,6 2 1,5 1,7 

23 Urząd Miejski w Baborowie 2,2 2,5 2 2,23 

24 Starostwo Powiatowe w Raciborzu 2,6 4 3 3,2 

25 
WZKiZ Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-

Koźlu 
1,6 2 1,8 1,8 

26 Gmina Czarny Bór 1 1 1 1 

27 
Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miasta Opola 
2,2 1 1,8 1,67 

28 Urząd Gminy Suszec 1,4 1,5 1 1,3 

29 Gmina Strzeleczki 1 4 1,3 2,1 

30 Gmina Ślemień 2,8 3,5 3 3,1 
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Respondent Ocena dokonana przez respondenta 

nr 
Identyfikacja 

organizacji 

warunki 
systemowe 

(1-najsłabsze 

5-najlepsze) 

warunki 
techniczne 

(1-najsłabsze 

5-najlepsze) 

warunki 
kadrowe 

(1-najsłabsze 

5-najlepsze) 

Całościowa 
ocena 

dokonana 
przez 

respondenta 
(średnia) 

31 Urząd Gminy Łodygowice 1,2 3 1,8 2 

32 
Zarzadzanie Kryzysowe Urząd Miejski w 

Szklarskiej Porębie 
2,2 3,5 2,5 2,73 

33 Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 1,8 2,5 2,3 2,2 

34 Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu 2,6 3,5 3,3 3,13 

35 KPP Ząbkowice Śląskie 2 1,5 1,3 1,6 

36 GMINA KRZYŻANOWICE 2,2 2 1,3 1,83 

37 Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 1,6 3 2 2,2 

38 Urząd Gminy 4 3 3 3,33 

39 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Tarnowie - Gmina Ząbkowice Śląskie 
3,4 4 3 3,47 

40 Gmina Reńska Wieś  2 3,5 1,5 2,33 

41 Urząd Gminy Dębowiec 1,4 1,5 1,5 1,47 

42 Urząd Gminy 1,6 2,5 2,5 2,2 

43 Gmina Krzanowice 2,2 1 1,3 1,5 

44 KMP Jastrzebie-Zdroj 3 2,5 2,3 2,6 

45 Urząd Gminy Bolesławiec 2 2,5 1,3 1,93 

46 UM Głuszyca 1,2 1 1 1,07 

47 
Urząd Miasta Zgorzelec. Wydział Zarządzania 

kryzysowego. 
1,8 2 2 1,93 

48 Gmina Godów 1,8 2,5 2,8 2,37 

49 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 

Pożarnej w Opolu 
2,6 3,5 2,8 2,97 

50 Gmina Hażlach 1,4 2 2 1,8 

51 Gmina Kamieniec Ząbkowicki 1,8 2 1 1,6 

52 Gmina Walce 1,2 1 1,8 1,33 

53 Gmina Węgierska Górka 2,8 2,5 2,3 2,53 

54 Urząd Gminy 2,8 3 2,3 2,7 

56 Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach 3,4 3 2,8 3,07 

Ocena całościowa (wartość wyjściowa wskaźnika 

rezultatu) 
2,35 2,81 2,25 2,47 

 

3.2. Określenie wartości docelowej 

Po otrzymaniu ankiet oceniających sytuację wyjściową w 2015 roku Instytucja Zarządzająca dokonała 

obliczenia wartości dla poszczególnych respondentów, zarówno wartości dla analizowanych dziedzin, 

jak i jednej zbiorczej, stanowiącej całościową ocenę transgranicznej zdolności do działania z punktu 

widzenia konkretnej instytucji włączonej do systemu ratownictwa lub do systemu zarządzania 

kryzysowego. Wartość ta została następnie przekazana respondentom aktywnie włączonych do 
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oceny, a jednocześnie zostali poproszeni o oszacowanie postępu w ocenie sytuacji, do jakiego 

mogłoby dojść w perspektywie do 2023 roku.  

Konkretnie do wszystkich uczestniczących respondentów skierowane zostało pytanie w przybliżeniu 

następującej treści:  

„Na podstawie Państwa znajomości lokalnej sytuacji w zakresie zarządzania kryzysowego i 

rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych, jaka znalazła wyraz w Państwa całościowej ocenie sytuacji 

wyjściowej oraz na podstawie Państwa znajomości trendów rozwojowych (w tym innych źródeł 

finansowych planowanych dla danego sektora w ciągu kolejnych mniej więcej 5-8 lat) i ze 

świadomością ilości środków, które zostaną przyznane za pośrednictwem programu czesko-polskiej 

współpracy w dziedzinie zarządzania kryzysowego i rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych w okresie 

2014-2020 (ok. 12,2 mln EUR środków europejskich, ewent. 14,3 mln EUR całkowitych środków), 

prosimy oszacować, jaki poziom transgranicznej zdolności do działania w zakresie usuwania skutków 

zdarzeń nadzwyczajnych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych można będzie osiągnąć do 2023 roku, 

gdy skrajne wartości skali (1, ewent. 5) są ogólnie zdefiniowane (zob. wyżej 1.1) i gdy Państwa obecna 

całościowa ocena odpowiada rezultatowi ……(w skali 1-5)“  

Uwaga: w czasie ankietowania na temat wartości docelowej respondentom zawsze była podawana 

również wartość wyjściowa, którą uzyskiwano w wyniku przetworzenia ich indywidualnej oceny 

sytuacji wyjściowej. 

Uzyskane zostały w ten sposób odpowiedzi części (19) poproszonych respondentów, z których każdy 

oszacował przesunięcie na skali w perspektywie do 2023 roku. Wartość docelowa wskaźnika 

rezultatu jest wtedy średnią arytmetyczną, czyli prostą poszczególnych wartości (szacunków 

przyszłego stanu) określonych przez respondentów. 

Tab.  13: Wartości docelowe określone przez respondentów 

Respondent 
Wartość 
wyjściow

a 

Wartość 
docelow

a 

Komentarz 

JSDH obce Mokré Lazce 3,07 4,00 
Czynnikiem określającym korzyść i powodzenie 
działań będzie organizacyjna i administracyjna 
trudność realizacji projektu 

JSDH Zlaté Hory 2,97 4,00 Zawsze jest co poprawiać, jednak postęp następuje 

MěÚ Nové Město nad 
Metují 

2,10 2,00 
 

Horská služba ČR 2,40 4,00 
Będzie to zależało od powiązania i zapewnienia 
„parasolowych” umów w ramach całego ZSR 

JSDH města Raspenavy 2,83 3,30 
 

JSDHO Hrádek nad Nisou 1,87 2,80 
Przekonanie, że w przedmiotowym okresie mogłaby 
się zwiększyć intensywność komunikacji na poziomie 
jednostek ochrony przeciwpożarowej. 

JSDH Opava - Komárov 2,90 3,80 
Do postępu dojdzie pod warunkiem zwiększenia 
wiedzy o problematyce i edukacji w zakresie ZSR. 

JSDH Šilheřovice 3,17 3,00 
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Gmina Gorzyce 1,97 4,00 
 

Gmina Zebrzydowice 2,23 3,50  

Gmina Kamienna Góra 3,77 3,96  

HZS Moravskoslezského 
kraje 

2,83 3,00  

HZS Libereckého kraje 2,43 2,80  

HZS Olomouckého kraje 2,83 3,90  

HZS Královéhradec. kraje 2,30 3,30  

HZS Pardubického kraje 2,83 3,77 
Chodzi przede wszystkim o poprawę warunków 
organizacyjnych i kadrowych, częściowo technicznych 
i częściowo systemowych. 

Komenda Wojewódzka 
PSP we Wrocławiu 

3,13 3,67  

Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Opolu 

2,97 3,50  

Komenda Wojewódzka 
PSP w Katowicach 

3,07 3,33  

Średnia 2,72 3,45 
 

W wyżej podany sposób została określona wartość docelowa wskaźnika rezultatu konkretnie na 

poziomie 3,45 punktu w skali 1-5. 

Mimo że wartość docelową Instytucja Zarządzająca otrzymała tylko od części poproszonych o to 

respondentów, którzy aktywnie uczestniczyli w określaniu wartości wyjściowej (łącznie 19 instytucji), 

wartość poznawcza tego badania jest całkowicie wystarczająca, zwłaszcza ze względu na fakt, że 

szacunek wartości docelowej przekazały wszystkie kluczowe instytucje ZSR, pokrywające swoim 

zasięgiem terytorialnym całe czesko-polskie pogranicze – tzn. komendy wojewódzkie Straży Pożarnej 

(krajská ředitelství Hasičského záchranného sboru) wszystkich pięciu krajów po stronie czeskiej, a 

także komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wszystkich trzech polskich województw.  

Ponadto, co ciekawe, ich zbiorczy szacunek wartości docelowej (tzn. dokonany przez tych osiem 

kluczowych instytucji) jest praktycznie tożsamy ze średnią wszystkich otrzymanych szacunków 

wartości docelowych (tzn. zbiorczo od wszystkich 19 instytucji). 

 

Postęp w transgranicznej zdolności do działania w zakresie usuwania skutków zdarzeń 

nadzwyczajnych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, do jakiego dojdzie także dzięki 

dofinansowaniu z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 jest w ten sposób 

szacowany z 2,47 (wartość wyjściowa) do 3,45 punktu (wartość docelowa). Przewiduje się, że 

procentowo do 2023 roku nastąpi postęp w kierunku wyższej transgranicznej zdolności do działania 

nawet o około 40% w porównaniu do stanu wyjściowego. 

Dla zainteresowanych w tab. 13 są podane także wartości wyjściowe określone przez tych 

respondentów, którzy wzięli następnie udział w określeniu wartości docelowej. Widać, że ich średnia 

ocena sytuacji wyjściowej jest wyraźnie dużo bardziej optymistyczna niż całościowa ocena wszystkich 



Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020 

Określenie docelowej wartości wskaźnika rezultatu Cel tematyczny 5  65 

     

96 instytucji uczestniczących w określeniu wartości wyjściowej wskaźnika. Wartość docelową 

wskaźnika można w tym świetle uznać za prawdopodobnie bardziej optymistyczną niż wtedy, gdyby 

w określaniu wartości docelowej wzięło udział wszystkich 96 instytucji. 

Niezależnie od podanej uwagi, ewent. hipotezy pozostaje w mocy twierdzenie, że na podstawie 

przeprowadzonych badań wartości wyjściowa i docelowa wskaźnika rezultatu OP 1 są określone tak, 

jak podano w tab. 14 poniżej.  

 

Tab.  14: Przegląd wartości wskaźnika rezultatu OP 1 na podstawie badania przeprowadzonego 

wśród znaczących podmiotów 

Wartość wyjściowa 2,47 

Wartość docelowa 3,45 
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4. Wykazy tabel i wykresów 

Wykaz tabel 

TAB.  1: Podsumowanie oceny podstawy prawnej  

TAB.  2: Podsumowanie ocen dotyczących istnienia standardów organizacyjnych i technicznych oraz 

metodyk dotyczących działalności jednostek ratowniczych, ochrony bezpieczeństwa i jednostek 

zarządzania kryzysowego (pod kątem realizacji wspólnej interwencji) 

TAB.  3: Podsumowanie oceny systemów łączności i informatycznych wykorzystywanych przez 

jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa oraz jednostki zarządzania kryzysowego po obu 

stronach granicy 

TAB.  4: Podsumowanie ocen systemów monitoringu środowiska naturalnego, zdarzeń 

nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych powiązanych ze zmianą klimatu (pod kątem możliwości ich 

wykorzystania do wspólnych rozwiązań) 

TAB.  5: Podsumowanie oceny monitoringu zagrożeń technologicznych (pod kątem rozwiązań 

transgranicznych) 

TAB.  6: Podsumowanie oceny poziomu transgranicznej kompatybilności wyposażenia technicznego 

TAB.  7: Podsumowanie oceny poziomu oraz zakresu potrzebnego sprzętu i wyposażenia, którym 

jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa dysponują po obu stronach granicy, pod kątem 

możliwości wspólnej interwencji 

TAB.  8: Podsumowanie oceny poziomu znajomości przepisów prawnych i norm dotyczących realizacji 

wspólnej interwencji 

TAB.  9: Podsumowanie oceny poziomu przygotowania językowego do współdziałania w sytuacjach 

kryzysowych i do realizacji interwencji 

TAB.  10: Podsumowanie oceny poziomu znajomości procedur regulujących organizację wspólnej 

interwencji 

TAB.  11: Zbiorcza ocena poszczególnych tematów wpływających na ogólny poziom transgranicznej 

zdolności do działania służb ratownictwa i ochrony bezpieczeństwa 

TAB.  12: Zbiorcza ocena dokonana przez respondentów 

TAB.  13: Wartości docelowe określone przez respondentów 

TAB.  14: Przegląd wartości wskaźnika rezultatu OP 1 na podstawie badania przeprowadzonego 

wśród znaczących podmiotów 
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Wykaz wykresów 

WYKRES 1: Udział procentowy ocen przygotowania podstawy prawnej do wspólnej interwencji 

WYKRES 2: Całościowa ocena przygotowania podstawy prawnej do wspólnej interwencji 

WYKRES 3: Udział procentowy ocen dotyczących istnienia standardów organizacyjnych i technicznych 

oraz metodyk w zakresie działalności jednostek ratowniczych, ochrony bezpieczeństwa i jednostek 

zarządzania kryzysowego (pod kątem realizacji wspólnej interwencji) 

WYKRES 4: Całościowa ocena dotycząca istnienia standardów organizacyjnych i technicznych oraz 

metodyk, dotyczących działalności jednostek ratowniczych, ochrony bezpieczeństwa i jednostek 

zarządzania kryzysowego (pod kątem realizacji wspólnej interwencji) 

WYKRES 5: Ocena systemów łączności i informatycznych wykorzystywanych przez jednostki 

ratownicze i ochrony bezpieczeństwa oraz jednostki zarządzania kryzysowego pod kątem wspólnej 

interwencji 

WYKRES 6: Całościowa ocena systemów łączności i informatycznych wykorzystywanych przez 

jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa oraz jednostki zarządzania kryzysowego po obu 

stronach granicy pod kątem wspólnej interwencji 

WYKRES 7: Udział procentowy ocen systemów monitoringu środowiska naturalnego, zdarzeń 

nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych związanych ze zmianą klimatu (pod kątem możliwości ich 

wykorzystania do wspólnych rozwiązań) po stronie czeskiej i polskiej 

WYKRES 8: Udział procentowy ocen systemów monitoringu środowiska naturalnego, zdarzeń 

nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych związanych ze zmianą klimatu (pod kątem możliwości ich 

wykorzystania do wspólnych rozwiązań) po stronie czeskiej i polskiej 

WYKRES 9: Udział procentowy ocen monitoringu zagrożeń technologicznych (pod kątem rozwiązań 

transgranicznych) 

WYKRES 10: Udział procentowy ocen monitoringu zagrożeń technologicznych (pod kątem rozwiązań 

transgranicznych) 

WYKRES 11: Udział procentowy ocen poziomu transgranicznej kompatybilności wyposażenia 

technicznego po stronie czeskiej i polskiej 

WYKRES 12: Całościowa ocena poziomu transgranicznej kompatybilności wyposażenia technicznego 

po stronie czeskiej i polskiej 

WYKRES 13: Udział procentowy oceny poziomu oraz zakresu potrzebnego sprzętu i wyposażenia, 

którym jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa dysponują po obu stronach granicy, pod 

kątem możliwości wspólnej interwencji po stronie czeskiej i polskiej  

WYKRES 14: Udział procentowy oceny poziomu oraz zakresu potrzebnego sprzętu i wyposażenia, 

którym jednostki ratownicze i ochrony bezpieczeństwa dysponują po obu stronach granicy, pod 

kątem możliwości wspólnej interwencji po stronie czeskiej i polskiej  
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WYKRES 15: Udział procentowy ocen poziomu znajomości przepisów prawnych i norm dotyczących 

realizacji wspólnej interwencji po stronie czeskiej i polskiej 

WYKRES 16: Całościowa ocena poziomu znajomości przepisów prawnych i norm dotyczących 

realizacji wspólnej interwencji po stronie czeskiej i polskiej 

WYKRES 17: Udział procentowy oceny poziomu przygotowania językowego do współdziałania w 

sytuacjach kryzysowych i do realizacji interwencji po stronie czeskiej i polskiej 

WYKRES 18: Całościowa ocena poziomu przygotowania językowego do współdziałania w sytuacjach 

kryzysowych i do realizacji interwencji po stronie czeskiej i polskiej 

WYKRES 19: Udział procentowy ocen poziomu znajomości procedur regulujących organizację 

wspólnej interwencji po czeskiej i polskiej stronie 

WYKRES 20: Całościowa ocena poziomu znajomości procedur regulujących organizację wspólnej 

interwencji po czeskiej i polskiej stronie 

WYKRES 21: Całościowa ocena poziomu znajomości procedur regulujących organizację wspólnej 

interwencji po czeskiej i polskiej stronie 

 

 


