
Kujawsko-Pomorskie 
Samorządowe Stowarzyszenie 

„SALUTARIS”



Bezpieczeństwo to teoria i praktyka zapewniania egzystencji 

(przetrwania) danego podmiotu w niepewnym środowisku, przy 

zachowaniu przezeń swobody realizacji własnych interesów. 

Współcześnie w dziedzinie bezpieczeństwa coraz większego znaczenia 

nabierają czynniki pozamaterialne (wiedza, informacja, współpraca, 

zaufanie). 



• Bezpieczeństwo w sensie statycznym – jako stan braku 

zagrożeń dla podmiotu, stan spokoju, pewności (stan 

obiektywny i subiektywny: uświadomiony i nieuświadomiony)

• Bezpieczeństwo w sensie dynamicznym (działanie na 

rzecz bezpieczeństwa) – jako proces osiągania i utrzymywania 

stanu braku zagrożeń i swobody działania



Z punktu widzenia zagadnień rozwojowych kwestie 
bezpieczeństwa w województwie można podzielić na:

• Bezpieczeństwo w sensie statycznym – jako stan braku zagrożeń 

dla podmiotu, stan spokoju, pewności (stan obiektywny i subiektywny: 

uświadomiony i nieuświadomiony). 

• Bezpieczeństwo w sensie dynamicznym (działanie na rzecz 

bezpieczeństwa) - jako proces osiągania i utrzymywania stanu braku 

zagrożeń i swobody działania. 



Klasyfikacja zagrożeń

ze względu na charakter przyczyny:

świadoma i celowa działalność człowieka - technologie, oddziaływanie na 

środowisko, wandalizm, terroryzm, chęć zaspokojenia własnych ambicji

wydarzenie losowe - błędy i zaniedbania ludzkie, awarie sprzętu, 

zanieczyszczenie środowiska, klęski żywiołowe, wyładowania 

atmosferyczne, katastrofy itp.



Polityka bezpieczeństwa jest zbiorem spójnych, 

precyzyjnych i zgodnych z obowiązującym prawem przepisów, 

reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, 

zarządza oraz udostępnia zasoby społeczne, materiałowe oraz 

systemy informacyjne na rzecz zagwarantowania 

bezpieczeństwa. 



Polityka ta  tworzona jest w interesie 
publicznym i na rzecz dobra wspólnego.

Bezpieczeństwo jako czynnik 
stymulujący poczucie wspólnoty 
lokalnej



Bezpieczeństwo jako 

ważny cel publiczny



Promowanie bezpieczeństwa  -
zadaniem władz lokalnych oraz liderów 
wpływających na postawy i poglądy 
społeczne.



• Idea solidaryzmu samorządowego
(społecznego)

• Interwencjonizm samorządowy jako 
czynnik wzmacniający  bezpieczeństwo 
publiczne



KUJAWSKO-POMORSKIE 
STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE
„SALUTARIS”



Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie 

„Salutaris” powstało w 2012 roku z inicjatywy 

samorządu województwa który zapoczątkował prace 

nad jego utworzeniem. 



Partnerstwo  to podstawa 

działania Stowarzyszenia

. 



Proces kształtowania prawno – organizacyjnych 
i finansowych podstaw funkcjonowania 

Stowarzyszenia przebiegał z udziałem samorządów 
lokalnych, które  współuczestniczyły w określaniu 

kierunków oraz zasad jego działania.



Głównymi celami działania spójnego systemu 
różnych partnerów w zakresie szeroko 
pojmowanego bezpieczeństwa jest:

• zapewnienie szybkiego niesienia pomocy osobom 

poszkodowanym w wyniku katastrofy lub klęski żywiołowej,

• wspieranie jednostek samorządowych w realizacji zadań 

na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej

• dbałość o to aby pomoc w pierwszej kolejności trafiła do osób 

i instytucji najbardziej tej pomocy potrzebujących.



Celem stowarzyszenia jest finansowe wsparcie dla miast 

i gmin naszego regionu w zakresie likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych, katastrof  i awarii. Jest to zatem inicjatywa 

samorządów lokalnych i samorządu województwa 

stanowiąca wyraz solidaryzmu i wzajemnego wsparcia 

w obliczu narastających zagrożeń ze strony gwałtownych 

zjawisk pogodowych oraz potencjalnych nadzwyczajnych 

zagrożeń.



„Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu 

terytorialnego i obrona wspólnych interesów jego Członków 

realizowane poprzez stworzenie, pielęgnowanie i wzmacnianie 

więzi solidarnościowych pomiędzy Członkami w dziedzinie 

wzajemnego udzielania sobie pomocy w zakresie 

likwidowania skutków zdarzeń kryzysowych oraz zapobiegania 

im w przyszłości, w szczególności jeżeli skutki tych zdarzeń 

zagrażają życiu lub zdrowiu mieszkańców jednostki samorządu 

terytorialnego będącej Członkiem zwyczajnym 

Stowarzyszenia.”

(Statut stowarzyszenia)



Kształtowanie idei solidaryzmu
samorządowego to jedno z ważnych 
zadań stowarzyszenia



Członkowie

Aktualnie stowarzyszenie liczy 74 członków 

(gminy, miasta i gminy, miasta oraz jedno starostwo 

powiatowe) 



Środki finansowe

Środki finansowe pochodzą ze składek członków Stowarzyszenia. 

Składka roczna:

- gmina  - 50 gr od mieszkańca

- powiat  - 20 gr od mieszkańca

- województwo  - 2 gr od mieszkańca 

Istnieje możliwość wpłacania jednorazowej zwiększonej składki



Formy aktywności stowarzyszenia

• wsparcie finansowe członków 

• działania prewencyjne 

• budowanie sieci kontaktów z samorządami lokalnymi

• budowanie sieci kontaktów z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami

• działania organizacyjne

• współpraca w realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych

• działania informacyjno-edukacyjne

• działania promocyjne



Informacje dot. wsparcia 
finansowego udzielonego członkom 
Stowarzyszenia

• 2014 r. wsparcie finansowe w łącznej kwocie 70 000 zł 

• 2015 r. wsparcie finansowe w łącznej kwocie 369 750 zł

• 2016 r. wsparcie finansowe w łącznej kwocie 110 000 zł

• 2017 r. wsparcie finansowe w łącznej kwocie 277 000 zł

• 2018 r. wsparcie finansowe w łącznej kwocie 241 500 zł

• 2019 r. wsparcie finansowe w łącznej kwocie 149 000 zł

• 2020 r. wsparcie finansowe w łącznej kwocie 211 000 zł 

• 2021 r. wsparcie finansowe do tej pory ok. 250 000 zł 



Wsparcie jednostek straży 
pożarnej

udzielono bezpośredniego wsparcia

98 jednostkom OSP

na kwotę 110 000 zł







Wsparcie w związku z epidemią 
COVID-19

• organizacja punktu wytchnieniowego dla kadr 

medycznych  - 75 000 zł 

• wsparcie dla jednostek służby zdrowia i pomocy 

społecznej (finansowe i rzeczowe) 



Szczególną formą aktywności był udział stowarzyszenia w 

akcji niesienia pomocy społecznościom lokalnym na 

terenie gmin  dotkniętych skutkami nawałnicy, która 

przeszła przez część województwa kujawsko-

pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. 

Stowarzyszenie udzieliło wsparcia na kwotę 

ok. 1 700 000 zł



































Wsparcie w związku z nawałnicą w roku 2017

• W uzgodnieniu z samorządem województwa stowarzyszenie uzyskało środki finansowe 

w wysokości 1 682 000 zł. Wsparcie obejmowało między innymi:

• zakup 450 plandek - 157 300 zł

• zakup 25 pilarek dla OSP w 5 powiatach - 100 000 zł

• zakup pakietów pomocowych (paczki żywnościowe i podstawowe, artykuły AGD) - 375 000 zł

• zakup domków holenderskich - 458 000 zł

• odbudowę zniszczonych dachów oraz zakup materiałów budowlanych - 200 000 zł

• dofinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy (np. dofinansowanie do 

sprzętu OSP, dofinansowanie zakupu kontenerów mieszkalnych) - 160 000 zł

• odbudowę 2 domów mieszkalnych - 200 000 zł



Z inicjatywy Stowarzyszenia powstała  Pracownia 
Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym, która 
prowadzi działania:

• badania

• analizy

• działania informacyjno-edukacyjne

• współpraca z środowiskiem akademickim



Wyzwania jakie stoją przed nami 
w zakresie współdziałania

• wzrastające oczekiwania i potrzeby w zakresie różnych form 

bezpieczeństwa 

• konieczność poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności działań

• wzrastające kompleksowość zadań realizowanych przez gminy 

• niewystarczające finansowanie w zakresie zadań związanych 

z bezpieczeństwem



Kryteria osiągania sukcesu
Stworzenie dogodnych warunków dla współpracy, tj.:

• posiadanie i podzielanie wspólnej wizji działań

• wykreowanie optymalnej strategii,

• dobre projekty z realistycznymi i oczywistymi rezultatami

• koncentracja wysiłków na wspólnych celach 

• konsekwentne wdrażanie wspólnych projektów

• zaufanie, konsensus i wzajemność jako wiodące zasady

• efektywność w podejmowaniu decyzji

• lepsze wykorzystanie środków

• lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich



Wdrażamy proces budowania odporności miast 

i gmin na zagrożenia cywilizacyjne i zmiany klimatyczne, 

przy współpracy z Biurem ONZ ds. Zmniejszania 

Ryzyka Katastrof (UNDRR). 

Główną rolę w tym zakresie odgrywa  Kujawsko-

Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”.



Przygotowaliśmy Założenia budowania systemu odporności

jednostek terytorialnych na zagrożenia cywilizacyjne

i zmiany klimatyczne:

1. Założenia ogólne 

2. Program działań

3. Tworzenie sieci współpracy na rzecz budowania   
odporności j.s.t.

4. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i promocji 
dobrych praktyk

5. Działania i formacyjno-edukacyjne



• Pracujemy nad koncepcją udzielania pomocy 
ratownikom, którzy ucierpieli podczas niesienia pomocy 
w akcjach ratunkowych związanych z likwidacją 
skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii. 

• Przygotowujemy projekt związany z grupowym 
zakupem ubezpieczenia mienia komunalnego miast 
i gmin członków Stowarzyszenia. Pozwoli to na 
ograniczenie skali podwyżek składki ubezpieczeniowej 
oraz wypracowanie nowej formy współdziałania 
w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

• Chcielibyśmy przedstawić stronie rządowej propozycję 
rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie wsparcia 
finansowego inicjatyw podejmowanych przez 
zinstytucjonalizowane formy współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie likwidowania 
skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii.  



,,Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, 
lecz bez bezpieczeństwa wszystko 
jest niczym”                           Klaus Nauman


