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Abstrakt: W artykule postaram się podjąć próbę zdefiniowania co należy 

rozumieć przez pojęcie „bezpieczeństwo zdrowotne”. Wskazać trzeba, że nie ma 

definicji legalnej tego pojęcia, nie pojawiają się one zarówno w doktrynie, jak  

i judykaturze. Podkreślenia wymaga, że analizowana problematyka jest niezwykle 

aktualna. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego należy zarówno do 

zadań  państwa, jak i samorządu terytorialnego, co postaram się wykazać w swoim 

artykule. Pomimo tego, iż pojęcie bezpieczeństwa kojarzy się przede wszystkim  

z aspektami militarnymi, warto zaznaczyć, że należy je utożsamiać także m.in. 

właśnie z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.   

Abstract: In the article, I will try to define what should be understood by the term 

"health safety". It should be noted that there is no legal definition of this concept, 

they do not appear in both doctrine and judicature. It should be emphasized that 

the analyzed issues are extremely current. It should be pointed out that the 

obligation to ensure health safety belongs to both the state and local self-

government, which I will try to demonstrate in my article. Despite the fact that the 

concept of security is associated primarily with the military security of the state, it is 

worth noting that it should be identified with the need to ensure health safety, f.g. 

to prevent even epidemics. 

Słowa kluczowe: zdrowie, samorząd terytorialny, bezpieczeństwo, porządek 

publiczny 
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Wstęp 

Na wstępie podkreślenia wymaga, że zagadnienia związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa zdrowotnego stanowią jedno z ważniejszych zadań przed którymi 

stoi aktualnie zarówno administracja państwowa, jak i samorządowa. Zaznaczyć 

trzeba, że pojęcie bezpieczeństwa zdrowotnego nie posiada zarówno legalnej, jak  

i określonej w doktrynie, czy judykaturze jednolitej definicji. Przedmiotowy artykuł 

będzie stanowił próbę zdefiniowania tego pojęcia, wychodząc od przedstawienia 

czym jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo publiczne, także poprzez jego 

umiejscowienie w systemie administracji.  

Pomimo tego, iż pojęcie bezpieczeństwa jest pojęciem szerokim, to przez 

większą część społeczeństwa bezpieczeństwo kojarzone jest przede wszystkim ze 

sprawną pracą Policji oraz określonym poczuciem spokoju i pewności jutra, dzięki 

zapewnienie niezbędnych do życia codziennego środków materialnych, 

zapewniających stały poziom egzystencji. Podkreślić jednak należy, że nie jest to 

jedyne jego znaczenie i kontekst znaczenia tego pojęcia, do czego odniosę się  

w dalszej części artykułu.  

 

Bezpieczeństwo 

W literaturze bezpieczeństwo zazwyczaj definiowane jest poprzez negację, tj. 

poprzez podkreślenie przeciwieństw wskazując jako brak zagrożeń lub przez 

podkreślanie stanów pozytywnych tj. spokoju, wolności pewności. Ponadto 

pojawiają się dwa nurty, zgodnie z którymi z jednej strony zauważa się dynamikę 

zmian w zakresie stanu bezpieczeństwa, zaś z drugiej strony wskazuje się, iż 

bezpieczeństwo uzależnione jest od wielu zmiennych, tj. zarówno od czynników 

subiektywnych, jak i obiektywnych, a także wewnętrznych  i zewnętrznych2.  

                                                           
2
 M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2011, s. 21.  
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Bezpieczeństwo stanowi jedną z podstawowych, wartości w wymiarze 

zarówno indywidualnym, jak i społecznym. W przypadku jednostki, 

bezpieczeństwo stanowi wartość uzależniającą realizację pozostałych potrzeb3. Już 

Abraham Maslow wskazywał w piramidzie potrzeb na potrzebę bezpieczeństwa,  

w tym także zabezpieczenie przed chorobą, wskazując ją jako jedną  

z najważniejszych potrzeb człowieka tuż za potrzebami fizjologicznymi. Zaliczając 

ją jednocześnie do potrzeb niższego rzędu, które muszą być zaspokojone  

w pierwszej kolejności, tak ażeby człowiek w sytuacji komfortu mógł myśleć  

o potrzebach wyższego rzędu, takich jak przynależność i miłość, szacunek  

i dowartościowanie czy samorealizacja4. 

Pamiętać należy, że „podstawowym zadaniem każdego państwa powinno być 

bowiem stworzenie, a następnie doskonalenie systemu bezpieczeństwa, tak aby tę 

potrzebę społeczną zapewnić – zarówno w okresie względnej stabilności, jak  

i zmiennych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, zarówno obecnie, jak  

i w przyszłości. Rolą państwa powinno być więc dbanie o byt i rozwój obywateli, 

czyli stworzenie warunków do zaspokajania potrzeb coraz wyższego rzędu”5. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju zaliczane jest do sfery zadań administracji 

publicznej i to właśnie administracja ponosi odpowiedzialność za stan 

bezpieczeństwa życia codziennego6. 

Zgodzić się należy z S. Koziej, że bezpieczeństwo nieodłącznie związane jest 

także  z rozwojem wspólnie tworząc dwa podstawowe wymiary istnienia jednostek  

i całych społeczności. Wymiary te bowiem wzajemnie się warunkują, przy czym 

fundament tej relacji stanowi właśnie bezpieczeństwo7.  

                                                           
3
 E. Wojtera,  Bezpieczeństwo jako potrzeba i prawo człowieka [w:] Studia Prawnicze i Administracyjne Nr 2(4) 

2012, s. 257.  
4
 A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009, s. 22 – 23.  

5
 M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2011, s. 19.  

6
 J. Jagielski, Administracyjnoprawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] red. 

M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2015, s. 611.  
7
 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja [w:] Bezpieczeństwo 

narodowe, II 2011/18, s. 20.  
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Jak wskazuje P. Korzeniowski w poglądach dotyczących pojęcia 

bezpieczeństwa  charakterystyczna jest metoda podejścia ukazująca holistyczne 

ujęcie, zakładając powiązanie ze sobą takich instytucji jak: bezpieczeństwo, 

państwo, społeczeństwo, prawo i polityka8. Zgodzić się należy z tą koncepcją, 

bowiem wskazuje ona na zależność od siebie tych czynników, które bezpośrednio 

wpływają na porządek publiczny. 

Słusznie wskazuje także E. Ura, iż w przepisach prawnych wyszczególnić 

można tzw. rodzajowość bezpieczeństwa. Rodzaj bowiem bezpieczeństwa należy 

odnosić do chronionej wartości. Dokonać można podziału na wartości  

o charakterze podmiotowym (np. bezpieczeństwo pacjenta) lub przedmiotowym 

(np. bezpieczeństwo pożarowe)9.  

Podkreślenia wymaga, że zakres pojęcia bezpieczeństwa systematycznie jest 

poszerzany.  Uzależnione jest to bowiem od wielu czynników, m.in. rozwoju 

cywilizacji. Pojawiają się coraz to szerzej rozumiane wyzwania oraz zagrożenia wraz 

ze środkami i sposobami ich eliminowania”10.  Pamiętać, należy, że źródła 

zagrożenia bezpieczeństwa obywateli mogą stanowić mogą różnorodne czynniki, 

zarówno siły natury, jak i zachowania konkretnych jednostek bądź grup 

społecznych11. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Pojęcie „bezpieczeństwo publiczne”, czy „porządek publiczny” oraz pojęcia 

do nich zbliżone nie posiadają definicji legalnych, wyjątek stanowią nieliczne, np.  

bezpieczeństwo energetyczne12. W doktrynie podejmowane są natomiast próby 

ustalenia znaczenia tych pojęć, a przedstawiciele nauki m.in. W. Kawka, S. Bolesta, 

E. Ura, T. Pado, S. Pikulski zgodnie przyznają, że jest to pojęcie wieloznaczne  

                                                           
8
 P. Korzeniowski, Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012, s. 32.   

9
 E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2015, s. 411.  

10
 T. Wałek, Struktura porządku publicznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnej [w:] Kultura 

Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje, nr 17, 2015 (190-202), s.192.  
11

 E. Guzik – Makaruk (red.), Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie 

współczesnym zagrożeniom, LEX 2011, nr 131400. 
12

 Art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U.2018, poz. 755 t.j.  
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i trudne do jednoznacznego zdefiniowania i określenia. Jednocześnie wskazuje się, 

że niemożliwe jest skonstruowanie pełnej definicji ze względu na zmienność 

warunków życia społecznego, norm społecznych, obyczajów, postęp techniki  

i cywilizacji, a także powstawanie  coraz to nowych zagrożeń. Wszystkie te czynniki 

implikują zmianę przedmiotu ochrony oraz formy i środki ochrony13. Na co autor 

wskazywał także powyżej. 

Także zarówno w prawie jak i orzecznictwie unijnym, nie ma bezpośrednio 

wskazanych definicji powyższych pojęć.  

Jak wskazuje się w literaturze, bezpieczeństwo publiczne to przede 

wszystkim zadanie publiczne organów administracji, ale może być też kryterium 

prawnym działania, może być kompetencją organu administracyjnego administracji 

państwowej, czy też samorządowej.  Zaś aby określić desygnaty tego pojęcia należy 

dokonać analizy norm prawa powszechnie obowiązującego. Bezpieczeństwo 

publiczne stanowi bowiem przede wszystkim wartość konstytucyjną, dla której 

ochrony możliwe jest nawet zgodnie z art. 31 Konstytucji ograniczenie korzystania 

przez obywatela z jego konstytucyjnych wolności i praw14. Także szereg ustaw 

prawa administracyjnego materialnego, a zatem ustawy szczegółowe oraz akty 

wykonawcze do nich  odnoszą się do szeroko rozumianego zarówno 

bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa publicznego, regulują m.in. bezpieczeństwo 

sanitarne, bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo w górach czy 

bezpieczeństwo żywności15.  

M. Lisiecki wskazał, że bezpieczeństwo publiczne rozumiane szeroko 

stanowi ogół warunków i urządzeń społecznych chroniących obywateli przed 

                                                           
13

 E. Olejniczak – Szałkowska, Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja administracyjna [w:]  

Prawo administracyjne materialne, red.  Z. Duniewska, B. Jaworska – Dębska, M. Stahl, Warszawa 2014,  

s. 656. 
14

 J. Filaberm, Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (wybrane uwagi)  [w:]  

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium. 

2009, 3, s.245-246.  
15

 E. Olejniczak – Szałkowska, Pojęcie bezpieczeństwa …, Warszawa 2014, s. 656. 



68 

 

zjawiskami groźnymi zarówno dla zdrowia, jak i dla życia, a nadto grożących 

stratami gospodarczymi16.  

Zagadnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego można rozpatrywać 

razem. Łączy je bowiem przedmiot i podmiot ochrony, a także kompetencje 

podmiotów ochrony. Pojęcia te obejmują „całokształt  urządzeń prawnych, 

organizacyjnych i technicznych pozostających do dyspozycji państwa, które służą 

zapewnieniu bezpieczeństwa państwa (…)”17.  

Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego o wielkich rozmiarach może zaś 

spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa całego państwa 18, a pamiętać  należy, 

że „ochrona bezpieczeństwa polega na zapobieganiu, zwalczaniu i zapobieganiu 

niebezpieczeństwom.”19. 

 

Bezpieczeństwo zdrowotne 

Zakres podmiotowo-przedmiotowy bezpieczeństwa publicznego 

rozumianego szeroko obejmuje państwo wraz ze swoim ustrojem i innymi 

urządzeniami oraz obywateli, ich życie, zdrowie i mienie20. Będące przedmiotem 

rozważań bezpieczeństwo zdrowotne stanowi zatem wycinek bezpieczeństwa 

publicznego.  

Przypomnieć trzeba, że nie ma jednolitej definicji pojęcia „bezpieczeństwo 

zdrowotne”.  Jest to bowiem zagadnienie, do którego odnosi się niewielu autorów  

w literaturze przedmiotu. Należy przyjąć, iż jest to zapewnienie przez państwo oraz 

jego agendy warunków (społecznych, ekonomicznych i środowiskowych) 

pozwalających na realizację prawa do ochrony zdrowia, którego istotny element 

stanowi gwarancja dostępu do świadczeń medycznych na równych dla wszystkich 

                                                           
16

  M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2011, s. 36. 
17

 E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2015, s. 412. 
18

 B. Sprengel, Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, Włocławek 2004, s. 113.  
19

 E. Olejniczak – Szałkowska, Pojęcie bezpieczeństwa…, s. 656. 
20

 A. Osierda, Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego,  [w:] Studia Iuridica 

Lublinensia 23, 2014, s. 98.  
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zasadach21, przy czym podkreślenia wymaga, że nie jest to nie tylko rolą państwa 

(administracji rządowej) ale dostrzegalne jest określonych przekazywanie zadań do 

realizacji także jednostkom samorządu terytorialnego. Obecnie obserwujemy 

gwałtowny wzrost roli jednostek samorządu terytorialnego podejmujących działania 

na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego swoich mieszkańców. 

Zaznaczyć należy, że zadania związane z ochroną zdrowia zostały wskazane wprost 

w ustawach samorządowych tj. art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym22, w którym opisane zostały zadania własne gminy, do których należy 

zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty, a zadania te obejmują m.in. sprawy 

ochrony zdrowia. Podobnie w ustawie z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie 

powiatowym23 zgodnie z art. 4 ustawodawca wskazuje na zadania powiatu, które to 

są zadaniami publicznymi o charakterze ponadgminnym, a do których zalicza się 

m.in. promocję i ochronę zdrowia.  

  Bardzo często samorządy wypełniają swego rodzaju lukę powstałą  

w systemie ochrony zdrowia wspomagając lub zastępując państwo w realizacji 

zadań w zakresie ochrony zdrowia.  Dokonując zatem próby zdefiniowania pojęcia 

bezpieczeństwa zdrowotnego nie można pominąć roli jaką odgrywają w tym 

zakresie jednostki samorządu terytorialnego.   

Chcąc wskazać konkretne przykłady wpływu jednostek samorządu 

terytorialnego na bezpieczeństwo zdrowotne należy wskazać na przykład na 

zapewnienie bezpłatnego bądź refundowanego przez samorząd terytorialny 

dostępu do szczepień ochronnych, celem przeciwdziałania zachorowaniom czy 

nawet epidemiom na większą skalę, bądź organizowanie działań promocyjnych, 

kampanii społecznych, czy np. cyklicznych „dni zdrowia”, podczas których 

zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z wybranych badań profilaktycznych. 

Ciekawym rozwiązaniem w ramach dobrych praktyk  jest także  zgłaszanie 

                                                           
21

 P. Grzywna, Bezpieczeństwo zdrowotne – wprowadzenie do problematyki,  Studia Politicae Universitatis 

Silesiensis 2015, T. 14, s. 116.  
22

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 j.t.). 
23

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 j.t.). 
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projektów związanych z ochroną zdrowia i zapewnieniem bezpieczeństwa 

zdrowotnego w ramach budżetu obywatelskiego.  

Jak wskazuje K. Sienkiewicz – Małyjurek szczególnym dobrem, które 

wymaga ochrony ze strony administracji publicznej jest m.in. bezpieczeństwo życia 

i zdrowia ludzkiego. W obowiązujących rozwiązaniach legislacyjnych gminy 

otrzymały niezależność i swobodę podejmowania decyzji w zakresie 

podejmowanych działań, które  powinny być podporządkowane przypisanym im 

ustawowo zadaniom. A które to zadania bezpośrednio bądź pośrednio wpływają na 

poziom bezpieczeństwa publicznego24. 

Zauważyć należy, że bezpieczeństwo zdrowotne uznawane jest za jedną  

z kluczowych sfer życia człowieka. Wymieniane jest wśród podstawowych funkcji 

państwa i uznawane za dobro publiczne, co także podkreśla jego wagę25. A także 

należy podkreślić, że kwestie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym powinny 

być uznawane za nieodłączny element tworzonej strategii bezpieczeństwa 

narodowego. 

Wskazać należy, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej to dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa państwa przygotowany 

zgodnie  z art. 6 ust. 1 i  art. 4a ust. 1 ustawy z  dnia 21 listopada 1967 r.  

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  Polskiej26. Obejmuje 

zagadnienia bezpieczeństwa narodowego wskazując optymalne sposoby 

wykorzystania  na potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zasobów pozostających w  

dyspozycji  państwa w zarówno w sferze obronnej, ochronnej, społecznej jak  

i  gospodarczej27.  

M. Paplicki definiując bezpieczeństwo zdrowotne wskazuje, iż jest to 

pewność działania organów administracji rządowej, samorządowej oraz podległych 

                                                           
24

 K. Sienkiewicz – Małyjurek, Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, [w:] 

Samorząd Terytorialny 2010/7-8/, s. 123.  
25

 B. Bober, Bezpieczeństwo zdrowotne jako istotny komponent bezpieczeństwa państwa, Studia nad 

bezpieczeństwem, nr 1, 2016, s. 33.  
26

 Ustawa z  dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz. U. 

2017, poz. 1430 ze zm.) 
27

 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Warszawa 2014, s. 7.  
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jej służb w zakresie ochrony życia i zdrowia. Poza tym należy określić to jako 

proces ciągłych dążeń zarówno państwa, jak i jednostki do zaspokajania jej potrzeb 

zdrowotnych. Uwzględniając jednak możliwości finansowe państwa uznać należy je 

za prawo podmiotowe polegające jedynie na zaspokojeniu przez państwo potrzeb 

zdrowotnych wynikających z nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Zadaniem  

administracji rządowej, jak i samorządowej  jest dążenie do tego, aby osiągnąć stan 

pożądany,  ponieważ aktualnie nie zaspokaja w pełni potrzeb zdrowotnych 

pacjentów28.  

Pamiętać należy, że Konstytucja RP zgodnie z art. 68 ust. 1 gwarantuje 

każdemu obywatelowi prawo do ochrony zdrowia. Jest to jedno z praw 

podstawowych. Dalsze zaś ustępy wprowadzają obowiązki władzy publicznej, 

których realizacja ma urzeczywistnić korzystanie z prawa do ochrony zdrowia29. 

Zakończenie 

Podkreślić należy, że przedstawiona tematyka jest stale aktualna, a rola 

samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego niezwykle 

ważna. Jednostki samorządu terytorialnego posiadają instrumenty pozwalające 

odpowiednio zareagować i podejmować konkretne działania, także z uwagi na 

okoliczność, iż to właśnie władze lokalne są najbliżej, dzięki czemu mogą możliwie 

szybko identyfikować występujące problemy, czy zagrożenia i w przyszłości 

zapobiegać im, podejmując także działania profilaktyczne, jak np. zapewnienie 

bezpłatnych, bądź refundowanych szczepień. Podkreślić także należy, iż w sektorze 

ochrony zdrowia krzyżują się zadania wielu urzędów, służb, inspekcji i straży, które 

odpowiadają za szczegółowo wydzielone lub częściej szeroko pojęte zdrowie 

publiczne. Wszystkie te aspekty wpływają na tę okoliczność, iż zapewnienie 

bezpieczeństwa zdrowotnego stanowi jedno z wyzwań zarówno w znaczeniu 

regulacyjnym, jak i prawnym. Niezbędne jest poszukiwanie nowych rozwiązań  

                                                           
28
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Przegląd Prawa i Administracji 106, Wrocław 2016,  s. 252.  
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w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, uwzględniając zarówno zdrowie fizyczne, 

jak i psychiczne, tak by zachowywać je na jak  najwyższym poziomie. Wskazać 

należy, że kwestie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym zaczynają nabierać 

coraz większego znaczenia i stają się coraz bardziej popularne, zarówno  

w literaturze przedmiotu, jak i w życiu codziennym czy politycznym.  

Odnosząc się zaś do powyższego sformułowania M. Paplickiego, iż 

bezpieczeństwo zdrowotne to „prawo podmiotowe polegające jedynie na 

zaspokojeniu przez państwo potrzeb zdrowotnych wynikających z nagłego 

zagrożenia zdrowia lub życia”. Wskazać należy, że pożądane byłoby także 

podejmowanie działań profilaktycznych, celem zapobiegania powstawania nagłych 

zagrożeń zdrowia i życia, co także pozwalało by w efekcie m.in. na generowanie 

mniejszej ilości środków publicznych na stałe i długotrwałe leczenie.  

Konkludując jak słusznie wskazał B. Bober „korzyści z posiadania 

satysfakcjonującego stanu zdrowia odnoszą zarówno pacjent, jak i otoczenie”30.   

Z tego też względu troska o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego powinna 

stanowić jedno z priorytetowych zadań administracji publicznej.  
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