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Ewakuacja I stopnia placówki oświatowej –  
podejście projektowe. Część 21 

Abstrakt
W drugiej części artykułu autorzy kontynuują prezentację sposobu implemen-

tacji elementów teorii zarządzania projektami na grunt problematyki ewakuacji  
z placówek oświatowych. W tym kontekście pogłębiono stopień eksploracji meto-
dyki opracowanej przez Project Management Institute®.

W tej części odniesiono się do kwestii zarządzania zakresem ewakuacji I stopnia 
placówki oświatowej. Zwrócono przy tym uwagę na najbardziej istotne, zdaniem au-
torów, aspekty korespondujące z charakterem analizowanych działań operacyjnych. 

Artykuł wzbogacono o informacje szczegółowe stanowiące wytyczne dotyczące 
zarządzania zakresem w rozpatrywanym kontekście.

 
Słowa kluczowe: ewakuacja, szkoła, projekt, Prince2, PMI, zakres

Evacuation of Educational Objects –  
Project Approach. Part 2

Abstract

Scope management related to Ist stage evacuation of educational objects ascribes into 
the conception of project management. The scope is understood as a whole spectrum 
of activities that should be carry out facing threats for protection of people and crucial 
resources localized in abovementioned objects.

1 Artykuł powstał w ramach realizacji studenckiego projektu EDU-EWAK1 – Ewakuacja 
z placówek oświatowych III i IV etapu edukacyjnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 
Warszawa 2016–2017.
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Specification of Ist stage evacuation in analyzed context fundamentally determines 
manners concerning project management theory and practice implementation. Con-
sequently, such scope management issues need to be taken into consideration as re-
quirements collection, scope definition, Work Breakdown Structure creation, scope 
validation and scope control.

Furthermore, it is crucial to analyze stakeholders’ expectations. Thus, requirements 
of management representatives, teachers, support personnel, kids/students, parents and 
public services state a background for scope definition and further scope management 
activities.

Summarizing, implementation of management approach allows to order issues 
related to the scope. Many analytical tools object logic of use create foundations for 
holistic dealing with describing aspects, with direct influence for safety of all users in 
educational objects.

Keywords: evacuation, school, project, Prince2, PMI, scope

1. Wprowadzenie

Ewakuacja I stopnia została zdefiniowana w Instrukcji Szefa Obrony Cywil-
nej Kraju w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek 
masowego zagrożenia2. Zgodnie z właściwymi treściami, to przemieszczanie 
ludności (mienia) „z rejonów, w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia”3. Co charakterystyczne, jest ona realizowana w trybie 
niezwłocznym, natychmiast po zaistnieniu zagrożenia uzasadniającego jej 
rozpoczęcie. Wpisuje się więc w katalog działań z zakresu ratownictwa.

Powszechnie przyjęło się, że problematyka ewakuacji I stopnia placówki 
oświatowej jest utożsamiana z kwestiami organizacyjnymi w sensie czyn-
nościowym. Oznacza to sprowadzanie jej do działań operacyjnych, pole-
gających na przemieszczaniu ludzi i mienia. Konstytuowany w ten sposób 
zakres ulega zdecydowanemu zawężeniu z teoretycznego, a także praktycz-
nego punktu widzenia. Regulacje prawne określające wymagania ochro-
ny przeciwpożarowej traktują bowiem nie tylko o organizacji, lecz także 

2 Warszawa, czerwiec 2008.
3 Tamże, s. 6.
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o warunkach ewakuacji. Bazując na doświadczeniach z ewakuacji próbnych 
(praktycznego sprawdzania warunków i organizacji ewakuacji), można rów-
nież sformułować spostrzeżenie, że obowiązujące regulacje normatywne są 
stosunkowo ogólne, jeśli nie zbyt ogólne, by kadra placówki oświatowej była 
w stanie samodzielnie, bez wsparcia wykwalifikowanych przedstawicieli 
branży ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzić działania ratownicze 
o omawianym charakterze.

Wychodząc naprzeciw nakreślonym problemom, celem niniejszego ar-
tykułu jest scharakteryzowanie zakresu ewakuacji I stopnia placówki oświa-
towej rozumianej w kategoriach projektowych. Chcąc traktować o zakresie 
w sposób holistyczny (całościowy), zaczerpnięto więc z teorii i praktyki 
zarządzania projektami4. Opisane rozważania stanowią kontynuację wysiłku 
badawczego opisanego w pierwszej części5.

2. Zbieranie wymagań

Pierwszym elementem procesu zarządzania zakresem w podejściu projek-
towym jest jego planowanie. Z uwagi na fakt, iż nie znajduje ono swojego 
potwierdzenia w postaci treści ujmowanych w jakichkolwiek planach, instruk-
cjach czy wytycznych branżowych, niezwykle trudno uzasadnić właściwą 
praktyczność. Z tego powodu należy skupić się na jego logicznej konsekwencji, 
mianowicie zbieraniu wymagań.

Zbieranie wymagań to proces polegający na określaniu, dokumentowa-
niu i zarządzaniu potrzebami oraz wymaganiami wszystkich osób, których 
dotyczy ewakuacja I stopnia placówki oświatowej6. Grupę tę tworzą przede 
wszystkim:
• dyrekcja placówki oświatowej,
• kadra pedagogiczna,

4 Metodyka PMI® wraz z elementami metodyki PRINCE2® zostały dostosowane do cha-
rakteru przedmiotu poznania. Oznacza to, że nie wykorzystano tu wszystkich zaleceń, 
wskazówek i wymogów (zwłaszcza dokumentacyjnych), maksymalizując w ten sposób 
użyteczność oraz praktyczność prezentowanych treści.

5 Zob. P. Gromek, K. Jarzynka, I. Grabowska, Ewakuacja I stopnia placówki oświatowej – 
podejście projektowe, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2017, nr 61(tom 2)(1), s. 73–87.

6 A Guide to the Project management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 5th Edition, 
wydanie polskie, s. 99.
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• personel pomocniczy (m.in. personel sprzątający, konserwatorzy, pra-
cownicy służby ochrony),

• wychowankowie (uczniowie),
• rodzice/opiekunowie wychowanków (uczniów),
• służby publiczne (Państwowa Straż Pożarna, Policja, straż miejska i inne).

Nie bez powodu nawiązano tu do potrzeb dotyczących ewakuacji I stop-
nia placówki oświatowej. Zgodnie ze słownikowym rozumieniem, oznaczają 
wszystko to, co jest konieczne do realizacji tej formy ochrony ludności7.

Omawiane potrzeby oraz związane z nimi wymagania można ziden-
tyfikować na wiele sposobów, wśród których wymienia się analizę aktów 
prawnych i innych dokumentów, wywiady, ankiety, metody grupowego 
podejmowania decyzji (m.in. burzę mózgów), obserwację itp. Z perspektywy 
przedmiotu poznania, zasadnym jest pogrupować je na:
1) potrzeby (wymagania) normatywne:

a) wynikające z wymagań ochrony przeciwpożarowej8,
b) wynikające z wymagań ochrony ludności9,
c) wynikające z wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach 

oświatowych10;
2) potrzeby (wymagania) interesariuszy:

a) dyrekcji placówki oświatowej (m.in.):
• jak najszybsze uzyskanie informacji o czynnikach warunkujących 

konieczność przeprowadzenia ewakuacji,
• sprawna komunikacja z podległymi pracownikami i przedstawi-

cielami służb publicznych,
• potwierdzenie informacji o opuszczeniu placówki przez wszystkie 

osoby się w niej znajdujące i/lub o osobach, których nie doliczono 
się w miejscu zbiórki,

• zabezpieczenie ważnej dokumentacji i cennej aparatury;

  7 Por. https://sjp.pwn.pl/szukaj/potrzeba.html (28.08.2017 r.).
  8 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.), 

art. 4 ust. 1, art. 25 ust. 1 pkt 1, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. 719), §2 ust. 1, §4 ust. 1, §6 ust. 1, rozdział 4.

  9 Instrukcja Szefa Obrony Cywilnej Kraju…, s. 6–10, 20, 31–34.
10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. 
nr 6 poz. 69), §2, §5 ust. 1–2, §19 ust. 2.



Ewakuacja I stopnia placówki oświatowej – podejście projektowe. Część 2 11

b) kadry pedagogicznej (m.in.):
• sprawna komunikacja z dyrekcją placówki,
• znajomość warunków pogodowych,
• znajomość uruchomionej procedury ewakuacji (w tym lokalizacji 

docelowego miejsca zbiórki),
• karność wychowanków w obliczu sytuacji zagrożenia,
• drożne drogi ewakuacji;

c) personelu pomocniczego (m.in.):
• sprawna komunikacja z dyrekcją placówki,
• znajomość uruchomionej procedury ewakuacji,
• dostęp do pomieszczeń uwzględnionych w planach ewakuacji, 

w tym do ważnej dokumentacji i cennej aparatury przeznaczonych 
do ewakuacji mienia;

d) wychowanków (m.in.):
• zapewnienie bezpieczeństwa własnego w trakcie ewakuacji,
• umożliwienie zabrania ze sobą wszystkich rzeczy osobistych;

e) rodziców/opiekunów wychowanków (m.in.):
• zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom,
• poinformowanie o konieczności odbioru wychowanków;

f) służb publicznych (m.in.):
• podstawowe informacje o zagrożeniu, które zainicjowało ewakuację 

I stopnia, a także liczbie osób wymagających niezwłocznej pomocy 
(np. zaginionych wychowanków, osób rannych),

• bezpośredni dostęp do obiektów placówki i ich planów.
Powyższe zestawienia nie stanowią katalogów zamkniętych. Pozwalają 

jednak na pokazanie charakterystycznych potrzeb i wymagań poszczegól-
nych interesariuszy procesu ewakuacji. Dobrą praktyką jest udokumento-
wanie ich w postaci chociażby tabeli zbiorczej, gotowej do wykorzystania 
na dalszych etapach zarządzania zakresem ewakuacji I stopnia placówki 
oświatowej.

3. Definicja zakresu

Na najwyższym poziomie ogólności definiowanie (precyzowanie) zakresu 
ewakuacji I stopnia placówki oświatowej to tworzenie jej szczegółowego opisu. 
Można do niego podejść w dwojaki sposób. Pierwszy polega na precyzowaniu 
tego, co zamierza się osiągnąć w rezultacie ewakuacji (rezultatów sprawnie 
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przeprowadzonej ewakuacji). Drugi dotyczy samej ewakuacji, rozumianej 
jako proces.

Definiowanie zakresu nie jest przedsięwzięciem łatwym, chociażby 
z powodu konieczności wzięcia pod uwagę możliwie jak największej liczby 
potrzeb i wymagań interesariuszy. Należy mieć na względzie wszystkie 
ich źródła, co wymaga szerokiego podejścia analitycznego. Z tego powodu 
warto zaangażować w precyzowanie zakresu zespół osób składający się 
z przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy, celem opracowania 
syntetycznego opisu w formie deklaracji zakresu.

Deklaracja zakresu ewakuacji I stopnia placówki oświatowej (jako do-
kument) powinna zawierać11:
• szczegółowy opis zakresu rezultatów sprawnie przeprowadzonej ewakuacji 

(np. opuszczenie placówki przez wszystkie osoby się w niej znajdujące, 
zabezpieczenie ważnej dokumentacji i cennej aparatury, przekazanie 
miejsca zdarzenia służbom publicznym);

• kryteria akceptacji realizacji poszczególnych rezultatów sprawnie prze-
prowadzonej ewakuacji (m.in. czas opuszczenia klasopracowni, czas prze-
mieszczania się po drogach i/lub trasach ewakuacji, procentowy wymiar 
ewakuowanej dokumentacji, procentowy wymiar ewakuowanej aparatury);

• szczegółowy wykaz rezultatów sprawnie przeprowadzonej ewakuacji  
(innymi słowami tego, co składa się na już wspomniane opuszczenie pla-
cówki przez wszystkie osoby się w niej znajdujące, zabezpieczenie ważnej 
dokumentacji itd.);

• elementy procesu i kwestie dotyczące ewakuacji wyłączone z zarządza-
nia zakresem ewakuacji (np. przemieszczanie poza granice jednostki 
terytorialnej);

• ograniczenia dotyczące ewakuacji (m.in. szacowany minimalny czas 
ewakuacji, ograniczenia dotyczące liczby aparatury przeznaczonej do 
ewakuacji, brak możliwości odbioru wychowanków przez ich rodziców 
do momentu sprawdzenia i weryfikacji w miejscu zbiórki list obecności);

• założenia odnoszące się do ewakuacji (przyjęte etapy ewakuacji, zadania 
dyrekcji i personelu placówki, wytyczne ewidencjonowania wychowan-
ków w miejscu zbiórki, zasady współpracy z przedstawicielami służb 
publicznych i in.).

11 A Guide…, s. 117–119.
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Definiowanie zakresu zdaje się być czynnością typowo techniczną, tym 
samym sztuczną ze swojej natury12. Może to budzić wątpliwości z perspek-
tywy użyteczności tego elementu metodyki zarządzania zakresem. Niemniej 
jednak należy poświęcić mu uwagę, ponieważ stanowi kluczowy punkt 
odniesienia dla kolejnych elementów tejże metodyki. Nie jest odważnym 
stwierdzenie, że bez trafnie, klarownie i, co równie istotne, komplekso-
wo nazwanego oraz scharakteryzowanego zakresu nie sposób dokonać już 
bardzo konkretnych czynności zarządczych, takich jak kompletny podział 
zadań ewakuacyjnych, a także weryfikowanie ich i bieżące kontrolowanie 
prawidłowości przebiegu ewakuacji. W konsekwencji powyższego dokument 
deklaracji zakresu ewakuacji I stopnia placówki oświatowej również należy 
traktować jako punkt odniesienia przy sporządzaniu planów ewakuacji 
oraz szerzej, planów dotyczących zapewniania bezpieczeństwa na terenie 
omawianego rodzaju obiektów.

4. Strukturyzacja działań

Zgodnie z założeniami metodycznymi, strukturyzacja działań to tworzenie 
struktury podziału pracy (ang. Work Breakdown Structure, WBS). Polega na 
dzieleniu na mniejsze komponenty zarówno rezultatów sprawnie przepro-
wadzonej ewakuacji, jak też samego procesu ewakuacji. Ułatwia się dzięki 
temu przedmiotowe przedsięwzięcia zarządcze poprzez zapewnienie upo-
rządkowanej wizji ewakuacji i jej konsekwencji13.

Uwzględniając wszelkie zgromadzone uprzednio informacje, należy 
przejść do porządkowania działań ewakuacyjnych. Głównym narzędziem 
projektowym wykorzystywanym w tym celu jest technika dekompozycji. 
W przypadku ewakuacji I stopnia placówki oświatowej polega ona na14:

• określeniu i przeanalizowaniu rezultatów ewakuacji oraz związanych 
z nimi prac (przedsięwzięć, zadań itp.),

• ustaleniu układu tychże prac,
• dekompozycji wyższych poziomów WBS na niższe zgodnie z zasadą  

„od ogółu do szczegółu”,

12 Owa sztuczność odnosi się do utożsamiania definiowania zakresu ze „sztuką dla sztuki”.
13 A Guide…, s. 119.
14 Tamże, s. 122.
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• zakodowaniu komponentów WBS celem uproszczenia prac dokumentacyjnych,
• weryfikacji stopnia złożoności WBS w taki sposób, aby była ona wystraczająca 

i użyteczna.
Nawiązując do powyższego, przykładową strukturę działań ewakuacyj-

nych oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację można przedstawić 
następująco15:
1) Detekcja zagrożenia

1.1. Identyfikacja rodzaju zagrożenia i lokalizacji jego wystąpienia (wszy-
scy użytkownicy placówki)

1.2. Przekazanie informacji o zagrożeniu dyrekcji placówki (pracownicy 
placówki lub wychowankowie bezpośrednio do dyrekcji placówki 
lub pośrednio poprzez personel placówki)

2) Rozpoczęcie ewakuacji
2.1. Zebranie informacji na potrzeby organizacji ewakuacji (dyrekcja 

i pracownicy placówki)
2.2. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu ewakuacji (dyrekcja)
2.3. Rozpowszechnienie informacji o rozpoczęciu ewakuacji (personel 

pomocniczy)
3) Opuszczanie obiektów placówki przez wychowanków

3.1. Przekazanie informacji o rozpoczęciu ewakuacji wychowankom 
(kadra pedagogiczna)

3.2. Sformułowanie grup ewakuacyjnych16 (kadra dydaktyczna, personel 
pomocniczy)17

3.3. Zabezpieczenie pomieszczeń (osoby odpowiedzialne za użytkowa-
nie danych pomieszczeń – w zakresie zabezpieczenia wstępnego; 
personel pomocniczy – w zakresie sprawdzenia prawidłowości za-
bezpieczenia pomieszczeń)

15 Zaprezentowany rezultat dekompozycji ewakuacji I stopnia w placówce oświatowej 
został opracowany w oparciu o wnioski z ewakuacji próbnej przeprowadzonej w ramach 
realizacji studenckiego projektu EDU-EWAK1 – Ewakuacja z placówek oświatowych 
III i IV etapu edukacyjnego (Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2016–2017). 
Nie jest on więc rozwiązaniem uniwersalnym, aczkolwiek może posłużyć jako punkt 
odniesienia w przedmiotowym kontekście.

16 Dobrą praktyką jest formułowanie grup ewakuacyjnych z osób znajdujących się w i/lub 
w pobliżu klasopracowni, w której mają (zaplanowane) zajęcia dydaktyczne.

17 W stosunku do osób znajdujących się z dala od sal dydaktycznych i innych powszechnie 
znanych miejsc formowania grup ewakuacyjnych.
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3.4. Przemieszczanie po drogach ewakuacji (kadra pedagogiczna)
3.5. Zapewnienie drożności dróg ewakuacji (personel pomocniczy)
3.6. Zabezpieczenie placówki przez nieuprawnionym do niej powrotem 

wychowanków (personel pomocniczy)
4) Ewakuowanie mienia

4.1. Zabezpieczenie ważnej dokumentacji i cennej aparatury (personel 
pomocniczy, wyznaczeni przedstawiciele kadry pedagogicznej)

4.2. Przeniesienie ważnej dokumentacji i cennej aparatury do miejsca 
zbiórki (personel pomocniczy, wyznaczeni przedstawiciele kadry 
pedagogicznej)

5) Zgromadzenie się w miejscu zbiórki
5.1. Ustawienie grup ewakuacyjnych w określonym uprzednio porządku 

(kadra pedagogiczna)
5.2. Zabezpieczenie ważnej dokumentacji i cennej aparatury przed nie-

uprawnionym dostępem (personel pomocniczy, wyznaczeni przed-
stawiciele kadry pedagogicznej)

5.3. Sprawdzenie list obecności wychowanków (kadra pedagogiczna)
5.4. Przekazanie meldunków o stanach osobowych grup ewakuacyjnych 

do dyrekcji placówki (kadra pedagogiczna)
6) Współpraca ze służbami publicznymi

6.1. Poinformowanie służb publicznych o zagrożeniu (dyrekcja placówki 
lub osoby przez nią wyznaczone)

6.2. Przekazanie meldunku o stanie osobowym osób w miejscu zbiórki 
(dyrekcja placówki)

6.3. Udzielanie wszelkich informacji o obiektach placówki i związanych 
z nimi uwarunkowaniach bezpieczeństwa (dyrekcja placówki, kadra 
pedagogiczna i personel pomocniczy)

7) Współpraca z rodzicami/opiekunami wychowanków
7.1. Poinformowanie rodziców/opiekunów wychowanków (wychowan-

kowie i/lub osoby wyznaczone przez dyrekcję)
7.2. Przekazywanie wychowanków pod opiekę rodziców lub opiekunów 

w sytuacji braku możliwości powrotu do placówki i kontynuacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych18 (kadra pedagogiczna)

18 W sytuacjach uzasadnionych wiekiem wychowanków i/lub w związku z potwierdzeniem 
tego faktu przez rodzica/opiekuna bezpośrednio przedstawicielowi kadry pedagogicznej. 
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Informacje zawarte w WBS powinny zostać uzupełnione o dane dodatkowe 
ułatwiające zarządzanie zakresem ewakuacji. W nomenklaturze zarządzania 
projektami sporządza się na ich podstawie katalog struktury podziału pracy 
(ang. WBS dictionary) odnoszący się m.in. do opisów wykonywanych działań, 
założeń i ograniczeń ich realizacji, osób lub podmiotów odpowiedzialnych za 
realizację poszczególnych działań, orientacyjnych lub zakładanych czasookre-
sów ich trwania, wymaganych zasobów, przewidywanych kosztów (np. utraty 
cennej aparatury), a także kryteriów akceptacji19.

5. Weryfikacja zakresu

Weryfikacja zakresu to formalne przedsięwzięcie ukierunkowane na dopro-
wadzenie do sytuacji pełnej akceptacji rezultatów ewakuacji (głównie tych 
zakładanych). Powinna być realizowana w ramach procesów monitoringu 
i kontroli. Z praktycznego punktu widzenia może mieć miejsce podczas 
planowania, w trakcie sprawdzania warunków i organizacji ewakuacji (ewa-
kuacji próbnej), a nawet, w ograniczonym zakresie, podczas realnego stanu 
zagrożenia. Sytuacją, kolokwialnie ujmując idealną, jest taka, gdy wstęp-
nie opracowany plan ewakuacji jest poddawany walidacji właśnie poprzez 
ewakuację próbą. Można wtedy skupić się na sprawdzeniu wszystkich lub 
przynajmniej wybranych założeń procedur ewakuacyjnych, jak również 
zakresów zadań przypisanych dyrekcji, kadrze pedagogicznej, personelowi 
pomocniczemu, służbom publicznym, a nawet samym wychowankom.

W tym miejscu uzasadnienia nabiera konieczność cyklicznej organizacji 
ewakuacji próbnych. Nadmienia się, że w przypadku placówek oświatowych 
powinno odbywać się to co roku, przeważnie w miesiącach wrzesień-listopad. 
Zgodnie bowiem z literą prawa, „właściciel lub zarządca obiektu przeznaczone-
go dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifiko-
wanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata 
przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji 
z całego obiektu”20. Natomiast „w przypadku obiektów, w których cyklicznie 
zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: 
szkół, przedszkoli, internatów […] – co najmniej raz na rok, jednak w termi-

19 A Guide…, s. 126.
20 Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków…, §17 ust. 1.



nie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu 
przez nowych użytkowników”21. Co więcej, o ile niezwykle ciężko wyobrazić 
sobie podejmowanie złożonych czynności weryfikacyjnych w obliczu realnego 
zagrożenia (np. pożaru), o tyle pewne właściwe elementy mogą być w takich 
okolicznościach realizowane. Jest to bardzo istotne w optyce dbałości o spraw-
ne opuszczanie strefy zagrożenia i niedopuszczenia do generowania zagrożeń 
wtórnych (pozostawienia wychowanków w obiektach placówki, utraty ważnej 
dokumentacji, zniszczenia cennej aparatury itp.). Dlatego nabycie odpowied-
nich nawyków weryfikacyjnych jest tak ważne. Buduje zdolności percepcyjne 
i umiejętności kontrolne osób odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzanie 
ewakuacji I stopnia placówki oświatowej i przygotowuje je do wyzwań poja-
wiających się już w obliczu realnych zagrożeń.

6. Kontrola zakresu

Specyfika ewakuacji I stopnia placówki oświatowej warunkuje fakt, iż wery-
fikacja przedmiotowego zakresu dotyczy w znacznej mierze sytuacji przed 
wystąpieniem zagrożenia22. Ponadto skupia się na akceptacji samych rezulta-
tów ewakuacji (zakładanych, konkretnych skutków działań ewakuacyjnych), 
bez odniesienia do sposobów ich osiągania. Z zarządczego punktu widzenia 
to zdecydowanie niewystarczające.

Szerokie traktowanie o ogóle czynności zarządczych wykracza poza 
założenia walidacyjne. Kontrolowanie zakresu ewakuacji, jako ostatni z oma-
wianych elementów metodyki zarządzania zakresem, dotyczy nie tyle efek-
tów, co działań skutkujących ich osiąganiem. Z tego powodu kontrola jest 
utożsamiana z działalnością permanentną, prowadzoną na bieżąco.

Głównym narzędziem kontroli jest analiza odchyleń. Zgodnie z założe-
niami teoretycznymi „to metoda określania przyczyn oraz wielkości róż-
nicy pomiędzy planem bazowym a wykonaniem”23. Do zastosowania go 

21 Tamże, ust. 2.
22 Jak już wspomniano weryfikacja zakresu, czyli m.in. przyjętych założeń, ograniczeń, 

wykazów obowiązków i zadań, WBS, jest możliwa podczas rzeczywistych działań 
ewakuacyjnych. Jednakże z powodu ich specyfiki trudno oczekiwać, że będą one kom-
pleksowe i wolne od błędów wynikających ze stresu sytuacyjnego.

23 A Guide…, s. 133.

Ewakuacja I stopnia placówki oświatowej – podejście projektowe. Część 2 17



w praktyce konieczne jest określenie przesłanek świadczących o przebiegu 
procesów ewakuacyjnych zgodnie z przyjętym planem (procedurami, zało-
żeniami itp.). Wiedza na ten temat może mieć ogromne znaczenie zwłaszcza 
w okolicznościach zagrożenia, kiedy przeważnie nie ma czasu na szczegółowe 
analizy sytuacyjne, a rygory czasowe wymuszają wręcz natychmiastowe po-
dejmowanie decyzji (np. dotyczące zmiany ustalonej pierwotnie procedury 
z powodu utraty przez nią adekwatności). 

Operacjonalizując, do przesłanek świadczących o konieczności wprowa-
dzenia zmian w zakresie ewakuacji można zaliczyć zaobserwowane w trakcie 
planowania, ewakuacji realnej bądź próbnej m.in.:
• przekraczanie przez grupy ewakuacyjne oszacowanych, maksymalnych 

czasów na opuszczenie obiektów placówki;
• bezczynność osób przeznaczonych do przeprowadzania ewakuacji (zwłasz-

cza personelu pomocniczego);
• zwiększenie potencjału kadrowego placówki poprzez zatrudnienie no-

wych nauczycieli i/lub przedstawicieli personelu pomocniczego;
• zmiana lokalizacji ważnej dokumentacji i/lub cennej aparatury;
• zmiana technicznych warunków ewakuacji w obiektach placówki;
• materializacja zagrożenia o przebiegu nieujętym podczas modelowania 

scenariuszy ewakuacji (np. przedostanie się zagrożenia na drogi ewakuacji);
• uzyskanie informacji o grupie ewakuacyjnej odciętej od dróg ewakuacji 

skutkami zagrożenia (np. dymem, płomieniami).
Bardzo trudno przewidzieć wszystkie okoliczności wymuszające zmiany 

zakresu ewakuacji. Tym bardziej uzasadniona jest konieczność bieżącej jego 
kontroli.

Podsumowanie

Zarządzanie zakresem ewakuacji I stopnia placówki oświatowej wpisuje się 
w koncepcję traktowania jej w kategoriach projektu. Sam zakres jest utoż-
samiany z ogółem czynności, jakie należy podjąć w obliczu lub w związku 
z sytuacją zagrożenia, aby chronić wszystkie osoby, ważne dokumenty i cen-
ną aparaturę, jakie znajdują się w obiektach placówki oświatowej.

Specyfika ewakuacji I stopnia placówki oświatowej istotnie determinuje 
sposób czerpania z teorii i praktyki zarządzania projektami. W konsekwen-
cji spośród zagadnień zarządzania zakresem na uwagę zasługują zbierane 
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wymagań, definiowanie zakresu, strukturyzacja działań, walidacja zakresu 
oraz jego kontrola.

Istotne, aby w toku działań zarządczych dotyczących zakresu ewakuacji 
mieć na uwadze oczekiwania interesariuszy, wśród których wymienia się dy-
rekcję placówki, kadrę pedagogiczną, personel pomocniczy, wychowanków, 
rodziców/opiekunów wychowanków oraz służby publiczne (straże pożarne, 
Policję, straże miejskie bądź gminne itd.).

Przyjęcie podejścia projektowego pozwala uporządkować zagadnienia 
zakresu w rozpatrywanym kontekście. Liczne narzędzia analityczne oraz 
logika ich wykorzystania stwarzają podstawy pod holistyczne traktowanie 
omawianych kwestii, z bezpośrednim przełożeniem na bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników obiektów placówek oświatowych.
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Państwowa Straż Pożarna a zarządzanie kryzysowe. 
Ujęcie strukturalne

Abstrakt

W artykule opisano umiejscowienie Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w struk-
turach zarządzania kryzysowego oraz struktury zarządzania kryzysowego w PSP. 
Autor dokonał w ten sposób unikatowego połączenia założeń eksponowanych przez 
obowiązujące aktualnie w Polsce regulacje prawne oraz dobrych praktyk w zakresie 
zarządzania ciągłością działania i public relations (PR).

Wbrew powszechnie panującej opinii udowodniono, że PSP nie jest podmio-
tem zarządzania kryzysowego, zaś w ramach tej formacji wyróżnia się komórki 
organizacyjne, które mogą taką rolę pełnić, i to zarówno w kontekście centralnego, 
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego poziomu kierowania bezpieczeństwa 
państwa, jak też w obrębie głównego, państwowego podmiotu ratownictwa w Polsce.

Słowa kluczowe: Państwowa Straż Pożarna, zarządzanie kryzysowe

State Fire Service and Crisis Management. 
Structural Approach

Abstract

The paper presents a position  of the State Fire Service in crisis management 
structures as well as crisis management structures in the State Fire Service. A unique 
connection of legal requirements and good practices concerning Public Relation 
and business continuity management have been described.

In spite of common opinion, it is proved that the State Fire Service is not a crisis 
management entity. However, inside the institution, there are organizational units 
which can constitute crisis management structures. It is theoretically and practically 
possible accordingly to central, provincial, district and communal levels of security 
management in the state.

Keywords: The State Fire Service, crisis management
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1. Wprowadzenie

Od 2007 r. w kręgach polskich teoretyków i praktyków bezpieczeństwa 
wewnętrznego panuje ożywiona dyskusja nad tym, czym jest zarządzanie 
kryzysowe w swojej istocie, oraz w jaki sposób poszczególne podmioty bez-
pieczeństwa państwa wpisują się swoją działalnością w ten charakterystyczny 
rodzaj kierowania bezpieczeństwem.

Z drugiej strony można zaobserwować stopniowe zapożyczanie kon-
cepcji i rozwiązań praktycznych z przestrzeni funkcjonowania organizacji 
biznesowych na grunt ich państwowych odpowiedników1. Rodzi to wiele 
nieporozumień w interpretowaniu podstawowych pojęć. Definicje je charak-
teryzujące zdają się bowiem być bardzo zbliżone. Kryje się jednak za nimi 
nierzadko odmienny sposób rozumienia, będący pochodną zróżnicowania 
zakresu odwzorowywanej rzeczywistości2.

Przykładem terminu cechującego się niejednoznacznościami interpreta-
cyjnymi jest pojęcie zarządzania kryzysowego. Śledząc literaturę przedmio-
tu, można dojść do przekonania, że różne środowiska naukowców prezentują 
nierzadko odmienne szkoły badań tego zagadnienia. W zasadniczej mierze 
wyróżnia się dwa podejścia poznawcze. Pierwsze polega na traktowaniu 
o zarządzaniu kryzysowym ściśle w świetle zapisów ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym3. Drugie wyraża się w czerpaniu z dorobku public relations 
(PR) i problematyki zarządzania ciągłością działania. Co do swojej istoty, 
są one bardzo zbieżne. Jednakże w praktycznym wymiarze, są operacjona-
lizowane przez stosunkowo różne zakresy działań. Nabiera to na znacze-
niu i jest szczególnie widoczne w przypadku podmiotów bezpieczeństwa 
otwierających się na nowoczesne systemy zarządcze (np. Państwowej Straży 
Pożarnej, PSP).

  1 Szerzej, P. Gromek, Dorobek teorii organizacji i zarządzania w projektowaniu systemów 
bezpieczeństwa [w:] Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, 
red. W. Kitler, T. Kośmider, Difin, Warszawa 2015, s. 246–259.

  2 Por., Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania, red. R.W. Ka-
szubski, D. Romańczuk, Wyd. FTB przy ZBP, Warszawa 2012, s. 69–70, K. Sienkiewicz-

-Małyjurek, F. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, 
Warszawa 2010.

  3 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209), art. 2.



Nawiązując do zestawionych powyżej spostrzeżeń, przyjęto, że proble-
matyka zarządzania kryzysowego w PSP może mieć dualny wyraz. Oznacza 
to możliwość wzajemnej, obustronnej relatywizacji struktur PSP ze struk-
turami zarządzania kryzysowego.

Autor przyjął, że weryfikacja postawionej hipotezy będzie możliwa po-
przez uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Na czym polega dwojaki sposób rozumienia zarządzania kryzysowego w od-

niesieniu do PSP i innych podmiotów bezpieczeństwa państwa?
2) W jaki sposób PSP wpisuje się w struktury zarządzania kryzysowego pań-

stwem?
3) W jaki sposób struktury zarządzania kryzysowego mogą zostać wyodrębnione 

w obrębie komórek organizacyjnych PSP?
Głównym celem praktycznym niniejszego wysiłku badawczego jest upo-

rządkowanie terminologiczne i koncepcyjne prezentowanych zagadnień. 
W związku ze wspomnianą otwartością na wdrażanie nowoczesnych rozwią-
zań zarządczych, właściwa wiedza zdaje się być niezbędna do skutecznego 
wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania (np. według ISO 22301) 
oraz zaawansowanych, zarządczych rozwiązań PR.

2. Zarządzanie kryzysowe – podejście dualne

Zgodnie ze definicjami w internetowych słownikach PWN i Oxford, kryzys 
to moment przełomowy w istnieniu podmiotu, załamania się zasad jego 
dotychczasowego funkcjonowania4. Praktycznie rzecz ujmując, po kryzysie 
funkcjonowanie to nie odbywa się na takich samych zasadach, jak przed jego 
wystąpieniem (np. kryzys militarny na Ukrainie). Nie oznacza to jednak, że 
z teoretycznego punktu widzenia podmiot może „powrócić do normalności, 
a nawet rozwoju”5.

Wystąpienie kryzysu jest przeważnie poprzedzane pojawianiem się oko-
liczności świadczących o nadchodzących trudnościach. W zależności od 

  4 Por. https://sjp.pwn.pl/szukaj/kryzys.html, https://en.oxforddictionaries.com/definition/
crisis (dostęp: 11.08.2017 r.).

  5 G. Sobolewski, Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego [w:] 
Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego, red. G. Sobolewski, D. Majchrzak, 
Wyd. AON, Warszawa 2012, s. 16.
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kontekstu interpretacyjnego, noszą one miano zagrożeń, incydentów bądź 
awarii6. Mogą przybierać formę ciągów przyczynowo-skutkowych zdarzeń 
niekorzystnych i wyrażać się w efekcie domina, efekcie kaskadowym bądź 
efekcie kuli śnieżnej. Mowa wtedy o potęgowaniu narastania utrudnień 
w funkcjonowaniu podmiotu, a nawet generowaniu potencjału przerywa-
jącego jego ciągłość operacyjną. Ogół takich zjawisk i sytuacji nosi miano 
sytuacji kryzysowych (w ujęciu syntetycznym).

Utarło się przekonanie, że kryzys jest następstwem sytuacji kryzyso-
wej. Niespotykane są okoliczności powstawania kryzysów bez poprzedza-
nia ich przez sytuacje kryzysowe. Niemniej jednak, jest to teoretycznie 
możliwe.

Nie bez powodu podkreśla się, że sytuacja kryzysowa i kryzys dotyczą 
podmiotu. Bez określenia podmiotu negatywnego oddziaływania, nie spo-
sób scharakteryzować samo oddziaływanie. W perspektywie zarządzania 
bezpieczeństwem państwa można mówić o dwóch zasadniczych rodzajach 
podmiotów dotykanych przez sytuacje kryzysowe i kryzysy. Są to:
1) podmioty zinstytucjonalizowane (instytucje, organizacje, systemy działań 

dysponujące określonymi zasobami itp.);
2) podmioty niezinstytucjonalizowane (osoby fizyczne, niezorganizowane 

grupy osób, społeczności lokalne o takich cechach itd.).
Warto w tym miejscu skupić uwagę poznawczą na podmiotach zinsty-

tucjonalizowanych. W optyce zapewniania bezpieczeństwa państwa to one 
będą tymi kluczowymi, świadomie oraz intencjonalnie działającymi i od-
działującymi na swoje otoczenie w rozpatrywanym kontekście.

W 2007 r. ukonstytuowano prawnie jeden z omawianych podmiotów – 
system zarządzania kryzysowego. Jest on integralną częścią podsystemu 
kierowania w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego RP7. Praktycznie 
od samego początku jego funkcjonowania zaczęto prowadzić pogłębione ba-
dania nad zależnościami zachodzącymi pomiędzy tym systemem a już istnie-

  6 Por. R. Wróbel, Przygotowanie podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce, 
Wyd. SGSP, Warszawa 2016, s. 49–53.

  7 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, 
Wyd. AON, Warszawa 2011, s. 377.
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jącymi organami administracji publicznej, służbami, inspekcjami, strażami, 
organizacjami pozarządowymi, Siłami Zbrojnymi RP i innymi podmiotami 
bezpieczeństwa państwa. Zrodziło to konieczność m.in. kilkukrotnej zmiany 
treści ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Doprowadziło również do wielu 
niejednoznaczności interpretacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do wyników 
analiz prowadzonych na pograniczu instytucje non-profit – instytucje for-profit. 
Powodu takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się w nieco odmiennym 
sposobie rozumienia zagadnień zarządzania kryzysowego w myśl właściwej 
ustawy oraz w świetle praktyk biznesowych. Pojawiające się nieścisłości na-
bierają na znaczeniu zwłaszcza wtedy, gdy zinstytucjonalizowane podmioty 
bezpieczeństwa państwa stają przed wyzwaniem wdrożenia określonych 
normami systemów zarządczych, a organizacje biznesowe, kolokwialnie 
ujmując, próbują odnaleźć się w zarządzaniu kryzysowym prowadzonym 
przez administrację publiczną.

Zdaniem autora nakreślona powyżej sytuacja to niezwykle istotne wy-
zwanie, któremu wyjście naprzeciw może zostać ułatwione poprzez przyjęcie 
następującego sposobu interpretacji rzeczywistości. Otóż sytuacje kryzysowe 
i kryzysy mogą dotykać zarówno ludzi, mienia i środowiska, jak też pod-
miotów dedykowanych ich ochronie (np. wystąpienie wód powodziowych 
z brzegów rzeki może spowodować operacyjne wyłączenie pobliskiej jed-
nostki ratowniczo-gaśniczej PSP). Zasadne jest więc ujmowanie zarządzania 
kryzysowego dwojako – z punktu widzenia bezpieczeństwa społeczności 
lokalnych a nawet całego społeczeństwa, a także w perspektywie wolności 
od zagrożeń, incydentów i awarii (w tym ciągłości działania) samych pod-
miotów bezpieczeństwa państwa. Na rys. 1 przedstawiono przedmiotowe 
założenie w sposób schematyczny.

Przyjęcie niniejszej koncepcji stwarza bardzo szerokie możliwości 
rozwoju problematyki zarządzania kryzysowego, PR i zarządzania cią-
głością działania. Tworzy bowiem bezpośrednie płaszczyzny oddziały-
wania zbliżonych znaczeniowo, jednakże odmiennych w rozumieniu 
praktycznym zagadnień. Konfrontuje ponadto z koniecznością dbałości 
o rozróżnianie podstawowych pojęć i procedur postępowania przyjętych 
w podmiotach non-profit i for-profit. Za wyrazisty przykład niech posłuży 
chociażby PSP.
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Rys. 1. Koncepcja dualnego sposobu rozumienia zarządzania kryzysowego

Źródło: opracowanie własne

3. PSP w zarządzaniu kryzysowym

Rozważania nad umiejscowieniem PSP w formalnych strukturach zarządza-
nia kryzysowego należy rozpocząć od skupienia się na prawnej definicji tego 
drugiego. Nawiązując do treści właściwej ustawy, to „działalność organów 
administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem na-
rodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygoto-
waniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, 
reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich 
skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej”8. Zgodnie 
więc z literą prawa, podmiotami zarządzania kryzysowego są wyłącznie 
organy administracji publicznej. To one zostały wyznaczone do zarządzania 
(kierowania) bezpieczeństwem państwa w analizowanym kontekście. One 
tylko budują system zarządzania kryzysowego.

  8 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym…, art. 2.
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W obliczu sytuacji kryzysowych i kryzysów PSP realizuje następujące 
zadania9:
1) w wymiarze ogólnym:
• walkę z pożarami,
• walkę z klęskami żywiołowymi,
• walkę z innymi miejscowymi zagrożeniami;

2) w wymiarze meta-szczegółowym:
• rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
• organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w obliczy wymienionych 

powyżej okoliczności,
• wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych 

w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez 
inne podmioty ratownictwa,

• nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
• prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpo-

żarowej oraz ochrony ludności,
• współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych 

(w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych),
• współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych 

państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążą-
cych Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych 
przepisów,

• realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską 
umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.
Z zakresu zadań PSP wynika, że instytucja ta nie zarządza kryzysowo, 

a pełni jedynie funkcje wykonawcze względem podmiotów zarządzania 
kryzysowego. Należy podkreślić w tym miejscu, że nie należy w pełni utoż-
samiać ze sobą kwestii zarządzania i dowodzenia. To drugie odbywa się na 
zasadach prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zgodnie z doku-
mentami prawnymi10 i przyjętymi standardami branżowymi. Zarządzanie 

  9 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 
ze zm.), art. 1–2.

10 Zob., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2017 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1319), rozdział 5.
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natomiast znajduje swój wyraz m.in. w koordynacji współdziałania ogółu 
podmiotów ratownictwa i zapewnieniu zaplecza logistycznego, innymi słowy 
oddziaływaniu zarządczym, do jakiego zostały oprawione wyłącznie organy 
administracji publicznej.

Aparat zarządczy systemu zarządzania kryzysowego składa się z:
• organu decyzyjnego (decydenta właściwego danemu poziomowi podziału 

administracyjnego państwa),
• organu opiniodawczo-doradczego (zespołu zarządzania kryzysowego),
• organu pomocniczego (centrum zarządzania kryzysowego wspieranego 

przez komórkę właściwą sprawom zarządzania kryzysowego w urzędzie 
obsługującym decydenta).
Zarządzanie kryzysowe wymusza skupianie się na niezwykle szerokiej 

problematyce bezpieczeństwa, stąd decydent ma do swojej dyspozycji wspar-
cie merytoryczne w postaci właśnie zespołu organu opiniodawczo-doradcze-
go oraz wsparcie organizacyjno-techniczne organu pomocniczego. W świetle 
zapisów ustawowych, skład zespołu zarządzania kryzysowego jest określony. 
Jest tam również miejsce dla przedstawicieli PSP, o ile zostanie stwierdzona 
potrzeba ich zaangażowania, zgodnie z zestawieniem:
• dla Komendanta Głównego PSP – członka na posiedzeniach Rządowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
• dla komendantów wojewódzkich PSP – członków na posiedzeniach wo-

jewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego,
• dla komendantów powiatowych PSP – członków na posiedzeniach po-

wiatowych zespołów zarządzania kryzysowego,
• ekspertów reprezentujących PSP – członków na posiedzeniach zespołów 

zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli.
Nie tylko administracja publiczna może być beneficjentem specjalistycz-

nych wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy i pracowników PSP. Powoli, acz-
kolwiek postępuje otwieranie się sektora biznesu na merytoryczne wsparcie 
ze strony podmiotów państwowych. Uwidacznia się to w przypadku cho-
ciażby operatorów infrastruktury krytycznej. Czerpiąc z dorobku PR i pro-
blematyki zarządzania ciągłością działania, oni również mogą przewidywać 
w swoich strukturach zarządzania kryzysowego miejsce dla przedstawicieli 
PSP delegowanych tam przez swoich przełożonych. Stwarzanie podobnych 
możliwości co do wymiany wiedzy i doświadczeń zdaje się być wartym 
rozważenia kierunkiem współpracy, a nawet współdziałania.
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Co więcej, autor niejednokrotnie utwierdził się w przekonaniu, że  w świa-
domości wielu praktyków polskiego pożarnictwa istnieje przeświadczenie 
o fakcie pełnienia przez PSP roli podmiotu wykonawczego systemu zarzą-
dzania kryzysowego, a współtworzony przez nią krajowy system ratowni-
czo-gaśniczy (KSRG) to podsystem systemu zarządzania kryzysowego. Z po-
wyższymi założeniami stoją w sprzeczności zapisy dokumentów prawnych. 
Skoro bowiem w ustawie o zarządzaniu kryzysowym stwierdza się wprost, 
iż zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej11, 
a PSP nie jest takim organem, nie można wnioskować co do właściwości 
zarządczej tej formacji w analizowanym świetle. Ponadto, o ile struktury 
zarządcze KSRG są współtworzone przez organy administracji publicznej 
o statusie podmiotów zarządzania kryzysowego (właściwych decydentów) 
i jego misja pokrywa się fragmentarycznie z misją systemu zarządzania 
kryzysowego, to nie można tu mówić o relacji podrzędności systemowej. 
KSRG jest tworzony bowiem nie tylko przez podmioty zarządcze, ale rów-
nież (zwłaszcza) podmioty wykonawcze (PSP, ochotnicze straże pożarne 
i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej). Stwierdza się więc, że to system 
fragmentarycznie szczegółowy względem systemu zarządzania kryzysowego, 
i to w optyce kwestii wyłącznie zarządczych12.

Analizując spostrzeżenia dotyczące umiejscowienia PSP w strukturach 
zarządzania kryzysowego, można sformułować cztery zasadnicze wnioski.

Po pierwsze, PSP jako instytucja nie jest podmiotem zarządzania kry-
zysowego w świetle zapisów prawnych.

Po drugie, PSP realizuje zadania wykonawcze względem podmiotów 
zarządzania kryzysowego (organów administracji publicznej).

Po trzecie, zgodnie z polskim prawem, przedstawiciele PSP mogą wcho-
dzić w skład zespołów zarządzania kryzysowego administracji publicznej.

Po czwarte, przedstawiciele PSP mogą wchodzić w skład zespołów za-
rządzania kryzysowego innych podmiotów bezpieczeństwa, o ile będzie to 
przedmiotem obustronnych lub wielostronnych ustaleń (np. na rzecz ochrony 
infrastruktury krytycznej, ochrony przeciwpowodziowej).

11 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym…, art. 2.
12 O podrzędności świadczyłby fakt wyłączności zasobów. Organy administracji publicznej 

wpisują się natomiast zarówno w system zarządzania kryzysowego i KSRG. Nie są więc 
wyłączne dla tego drugiego.
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4. Zarządzanie kryzysowe w PSP

Dość złożona materia funkcjonowania PSP w strukturach zarządzania kryzy-
sowego ulega znacznemu uproszczeniu, gdy odwróci się kierunek wzajemnej 
relatywizacji. Jednostki organizacyjne PSP, jako instytucji przeznaczonej 
do prowadzenia działań w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego 
(pożarów, powodzi, wiatrów huraganowych, awarii technicznych i in.), same 
mogą stanąć w obliczu negatywnego oddziaływania tychże zagrożeń. Utrata 
ich wiarygodności, podważenie reputacji funkcjonariuszy i całej formacji, 
a nawet przerwanie ciągłości jej działania to tylko wybrane konsekwencje 
wystąpienia rozważanych okoliczności.

W nakreślonym powyżej ujęciu, PSP również można traktować z per-
spektywy organizacji (instytucji), która poprzez m.in. odpowiednie zarządza-
nie kryzysowe powinna utrzymywać swoje zdolności operacyjne w sposób 
nieprzerwany, co najmniej na minimalnym akceptowalnym poziomie. Jest 
to jak najbardziej zasadne z punktu widzenia zapewniania bezpieczeństwa 
powszechnego.

Trudno oczekiwać od praktyków polskiego pożarnictwa pełnego prze-
niesienia rozwiązań występujących w systemie zarządzania kryzysowego (np. 
struktur zarządczych, składów zespołów zarządzania kryzysowego, katalo-
gów zadań) na grunt PSP. Z oczywistych względów byłoby to nieracjonalne 
i nieekonomiczne. Czerpiąc jednak z bogatego dorobku PR i zarządzania cią-
głością działania, warto rozważyć tworzenie doraźnych struktur zarządzania 
kryzysowego w jednostkach organizacyjnych PSP w oparciu o następujące 
role13:
• naczelny decydent w jednostce organizacyjnej PSP lub jego przedstawiciel 

(np. komendant powiatowy PSP lub jego zastępca);
• rzecznik prasowy decydenta (np. rzecznik prasowy komendanta powia-

towego PSP);
• koordynatorzy systemów zarządzania w jednostce organizacyjnej PSP  

(np. systemu zarządzania ciągłością działania, systemu zarządzania jako-
ścią, systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy);

13 Szerzej, Księga dobrych praktyk…, K. Fearn-Banks, Crisis Communication, 4th Edition, 
Reutledge Taylor & Francis Group, New York-London 2011, The Handbook of Crisis 
Communication, red. W. T. Coombs, Sh. J. Holladay, Wiley-Blackwell, Honh Kong 2012.
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• funkcjonariusze i/lub pracownicy odpowiedzialni za działalność jednostki 
organizacyjnej PSP, której dotyczy bezpośrednio i pośrednio sytuacja kry-
zysowa lub kryzys (np. dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej, naczelnik 
wydziału operacyjnego, naczelnik wydziału kadr, naczelnik wydziału 
logistyki, naczelnik wydziału finansów).
Doraźna struktura zarządzania kryzysowego w jednostce organizacyjnej 

PSP powinna realizować następujące, podstawowe zadania14:
• potwierdzanie istoty, charakteru i zasięgu sytuacji kryzysowej lub kry-

zysu;
• przejmowanie kontroli nad sytuacją kryzysową lub kryzysem w drodze 

zaplanowanych działań;
• doprowadzenie do stanu, kiedy zagrożenia funkcjonowania jednostki 

organizacyjnej PSP nie rozwijają się;
• maksymalne ograniczenie skutków oddziaływania zagrożeń (np. wstępna 

odbudowa reputacji);
• komunikacja z interesariuszami (m.in. organami administracji publicznej, 

przedstawicielami innych służb, inspekcji i straży, dziennikarzami).
Struktury doraźne powinny być zawiązywane wyłącznie w obliczu sy-

tuacji kryzysowych i kryzysów w funkcjonowaniu PSP. Może to się zbie-
gać w czasie z występowaniem analogicznych okoliczności rozumianych 
w optyce ustawy o zarządzaniu kryzysowym, lecz nie zawsze tak musi być 
(np. kryzysy wizerunkowe PSP w konsekwencji nieskutecznych, rutynowych 
działań ratowniczo-gaśniczych, w których śmierć poniosłoby wiele osób 
i sami ratownicy).

Tworząc struktury zarządzania kryzysowego w PSP, należy mieć na 
względzie konieczność dostosowywania ich do istniejących struktur jedno-
stek organizacyjnych tejże formacji. Uniknie się dzięki temu inflacji forma-
lizacyjnej, sprzyjającej obniżaniu efektywności organizacyjnej. Bazowanie 
na istniejących już strukturach niesie ze sobą jeszcze jedną istotną korzyść. 
Otóż funkcjonariusze i pracownicy nie będą musieli działać w oderwaniu 
bądź równocześnie w dwóch lub większej liczbie układów zależności służ-
bowych. Tego rodzaju uproszczenie wpłynie pozytywnie na ich elastyczność 
operacyjną.

14 Szerzej, Księga dobrych praktyk…, s. 70.
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Podsumowanie

Złożoność problematyki zarządzania kryzysowego w świetle regulacji praw-
nych, dorobku naukowego i doświadczeń praktycznych utrudnia jedno-
znaczną interpretację zależności zachodzącej pomiędzy aspektami funk-
cjonowania PSP i zarządzania kryzysowego. Zasadniczo można wyróżnić 
dwa podejścia do tego zagadnienia. Pierwsze polega na ścisłym trzymaniu 
się litery prawa i rozumieniu zarządzania kryzysowego w świetle właściwej 
ustawy. Drugie podejście zdecydowanie mocniej akcentuje teoretyczne jego 
założenia. Zgodnie z przedmiotową koncepcją sytuacje kryzysowe i kryzysy 
mogą dotykać wszelkiego rodzaju podmioty, również podmioty bezpieczeń-
stwa państwa (np. PSP).

PSP nie jest podmiotem zarządzania kryzysowego. Realizuje natomiast 
zadania wykonawcze na rzecz właściwych podmiotów (organów admini-
stracji publicznej). Specjalistyczne wiedza i umiejętności uzasadniają fakt, iż 
funkcjonariusze i pracownicy tej formacji mogą zasilać zespoły zarządzania 
kryzysowego innych podmiotów bezpieczeństwa państwa.

Jednostki organizacyjne PSP są podatne na zagrożenia, do walki z któ-
rymi zostały ustanowione. O ile stopień tej podatności jest przeważnie 
niewspółmiernie niższy niż w przypadku chociażby społeczności lokalnych, 
to nie sposób wykluczyć sytuacji pojawiania się zagrożeń, incydentów bądź 
awarii wpływających na ciągłość działań ratowniczo-gaśniczych i funkcjo-
nowania komend. Dostosowanie zasad zarządzania kryzysowego w świetle 
PR i zarządzania ciągłością działania do uwarunkowań PSP może wpłynąć 
pozytywnie na jej odporność w niniejszym kontekście. 
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Specyfika działań pododdziałów zwartych Policji

Abstrakt

Działania Policji w obszarach sytuacji kryzysowych dotyczących sposobu postę-
powania wobec agresywnego tłumu obdarzone są szczególnym rodzajem zagrożeń. 
Nieprzewidywalność reakcji tłumu generuje zagrożenia dla służb policyjnych, które 
wymagają odpowiedniego przygotowania technicznego, ale przede wszystkim 
doświadczenia w dowodzeniu. W artykule przedstawiono podstawowe informacje 
o pododdziałach zwartych Policji oraz wskazano obszary zagrożeń występujących 
podczas realizowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem tych, wynikają-
cych z użycia substancji łatwopalnych, materiałów i środków pirotechnicznych.

Słowa kluczowe: pododdziały zwarte Policji, taktyka, materiały pirotechniczne

Specific Activities of the Police Preventive  
Anti – Riots Units

Abstract

Police activity in crisis situations poses particular type of threats when dealing 
with the aggressive crowd. The unpredictability of the crowd reaction generates 
threats to the police that require not only adequate technical preparation, but above 
all the leadership experience. The article presents basic information about police 
subdivision units and indicates the areas of potential danger that can occur during 
the operational activities, with particular emphasis on the ones arising due to use 
of inflammable substances and pyrotechnics.

Keywords: Police preventive anti riots units, tactics, pyrotechnic products
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Policja utworzona na mocy ustawy1 pełni służebną rolę wobec społeczeń-
stwa, a jej podstawowym zadaniem jest ochrona fundamentalnych wartości, 
jakimi są zdrowie i życie człowieka. Poczucie bezpieczeństwa jest wartością 
subiektywną i indywidualną, na którą wpływ ma wiele różnorodnych czyn-
ników i uwarunkowań. Należy do nich także poziom zaufania do podmio-
tów państwa odpowiedzialnych za jego zapewnienie. Skuteczność działań 
Policji, która na co dzień odpowiada za szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
obywateli, ma w tym obszarze znacznie fundamentalne. Realizacja zadań 
nałożonych na Policję realizowana jest z podziałem na poszczególne pio-
ny2: prewencji, kryminalny, śledczy oraz wspomagający działania wcześniej 
wymienionych. Współpraca służb Policji na wszystkich szczeblach organi-
zacyjnych (posterunek, komisariat, komenda miejska, komenda powiatowa, 
komenda wojewódzka, komenda główna) – pozwala na właściwą realizację 
zadań przez poszczególne piony. O ile służby śledcze i kryminalne realizują 
swoje działania często w sposób niejawny lub niezauważalny, to właśnie 
pion prewencji jest widoczny dla społeczeństwa. Do tego pionu zalicza się 
funkcjonariuszy realizujących swoje zadania m.in. jako dzielnicowi, służby 
patrolowo interwencyjne, służby ruchu drogowego, samodzielne pododdziały 
antyterrorystyczne Policji oraz pododdziały zwarte Policji3 – oddziały pre-
wencji Policji (OPP) i samodzielne pododdziały prewencji Policji4 (SPPP). Do 
pododdziałów zwartych zalicza się także formacje powoływane do realizacji 
zadań w oparciu o funkcjonariuszy prewencji, którzy na co dzień realizują 
inne zadania (np. funkcjonariusze referatów, ogniw, wydziałów patrolowo-  

  1 Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 1. (Dz. U. z 1990 r., nr 30, poz. 179 ze zm.).
  2 Tamże, art. 18 ust. 1.
  3 Ustawa z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Art. 4, pkt. 5: 

„…należy przez to rozumieć zorganizowaną, jednolicie dowodzoną grupę funkcjonariu-
szy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, 
wykonującą działania prewencyjne w razie zagrożenia lub zakłócenia bezpieczeństwa 
albo porządku publicznego”. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1120). 

  4 Podstawowa różnica pomiędzy OPP a SPPP polega na liczbie etatów – SPPP to mini-
mum 115 etatów policyjnych, OP od 240 etatów policyjnych – § 15. ust1. pkt 2 i 3 [w:] 
Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z 28 września 2007 r. w sprawie  
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych 
jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP nr 18, poz. 135 ze zm.).



-interwencyjnych) – nieetatowe oddziały i pododdziały prewencji5 (NOP/
NPP). Jednostki etatowe OPP i SPPP to jednostki organizacyjne6, stanowią-
ce odwód centralny Komendanta Głównego Policji7. Oznacza to, że mogą 
być wykorzystywane do realizacji wyznaczonych zadań na terenie całego 
kraju, w ramach sił i środków określonych w pisemnej decyzji Komendanta 
Głównego Policji. Siedzibami OPP/SPPP są wszystkie miasta wojewódzkie 
oraz kilka z tych, które w wyniku reformy administracyjnej utraciły status 
stolicy województwa (Bielsko-Biała, Legnica, Płock i Radom). Jednostki te 
zorganizowane są na wzór wojskowy (drużyna, pluton, kompania, z których, 
w razie potrzeby, można tworzyć większe związki taktyczne). Liczba etatów 
policyjnych została określona na 6801, przy czym: w pionie dowódczym –  59, 
zespołach organizacji służby – 196, zespołach szkolenia – 75, zespołach 
medycznych – 72, innych komórkach organizacyjnych – 130 (łącznie 532 
etaty). W kompaniach i plutonach prewencji – 5520, plutonach wsparcia 
taktycznego – 194, w kompaniach i plutonach wzmocnienia – 555 (łącz-
nie 6269 etatów). Liczebność poszczególnych OPP/SPPP jest zróżnicowana 
i zależy przede wszystkim od lokalnych uwarunkowań mających wpływ na 
potrzebę utrzymania odpowiedniego potencjału do ewentualnych działań. 
Komendant Główny Policji w drodze decyzji określa (dokonuje zmian) – 
w zależności od potrzeb – strukturę i liczebność poszczególnych OPP i SPPP. 
Do zakresu działania OPP/SPPP określonego przepisem8 Komendanta Głów-
nego Policji należy m.in. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem 
operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, działania pościgowo-blokadowe za niebezpiecznym przestępcą, 
ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów 
nadzwyczajnych oraz katastrof naturalnych i awarii technicznych, ochro-
na bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń  

  5 Zarządzenie nr 715 Komendanta Głównego Policji z 22 grudnia 2003 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów 
prewencji Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r., nr 22, poz. 127 ze zm.).

  6 Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z 28 września 2007 r. 
  7 Decyzja nr 12 Komendanta Głównego Policji z 22 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia, 

struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych podod-
działów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 2).

  8 Zarządzenie nr 1041 komendanta głównego Policji z 28 września 2007 r., § 35, ust 1.
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publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych, przy-
wracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia 
prawa. Funkcjonariusze pododdziałów zwartych realizują swoje zadania  
m.in. w ramach interwencji, zabezpieczenia prewencyjnego, akcji lub opera-
cji9 policyjnej. Przykładem wykorzystania pododdziałów zwartych Policji do 
realizacji zadań są: zabezpieczenia manifestacji, imprez masowych, rozgrywek 
piłki nożnej, dużych operacji policyjnych związanych z pobytem głów państw, 
wydarzeń sportowych czy religijnych (Euro 2012, Szczyt NATO w Warszawie 
2016, Światowe Dni Młodzieży 2016, Konferencja Narodów Zjednoczonych 
w Sprawie Zmian Klimatu w Warszawie 2013). Oczywiście tak duże przedsię-
wzięcia organizacyjne wymagają od Policji wielomiesięcznych przygotowań, 
również w obszarach planowania sił i środków, w których m.in. uwzględnia 
się udział pododdziałów zwartych Policji. Najbardziej istotną i podstawową 
funkcją etatowych pododdziałów zwartych Policji jest możliwość szybkiej 
reakcji na nagłe zdarzenia o charakterze kryzysowym oraz stosunkowo szyb-
kie wprowadzenie do działań dużej liczby funkcjonariuszy. Wspomniane 
wcześniej nieetatowe pododdziały i oddziały prewencji Policji10 (NPP/NOP) 
są powoływane do realizacji zadań właściwych dla OPP/SPPP w określonych 
sytuacjach – a w ich szeregi wchodzą funkcjonariusze pionu prewencji, któ-
rzy na co dzień wykonują inne zadania (np. dzielnicowi, funkcjonariusze 
ogniw patrolowo-interwencyjnych). W praktyce są najczęściej włączane do 
działań mniej priorytetowych, co wynika z niższego poziomu wyszkolenia, 

  9 Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z 24 września 2014 r. w sprawie metod 
i  form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzyso-
wymi (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 65 ze zm.), § 2 ust. 1 pkt 15: „Zespół przedsięwzięć 
organizacyjnych, taktycznych i materiałowo-technicznych podejmowanych w celu 
zapobieżenia lub likwidacji zdarzenia kryzysowego, w przypadku gdy obejmuje ono 
swoim zasięgiem obszar więcej niż jednej komendy powiatowej lub wojewódzkiej Policji 
albo w sytuacji prowadzenia działań przedłużających się w czasie lub do prowadzenia 
których niezbędne jest wsparcie siłami oddziałów, pododdziałów prewencji Policji lub 
jednostek lub komórek antyterrorystycznych Policji spoza potencjału jednostki Policji 
właściwej terytorialnie dla miejsca zdarzenia kryzysowego komendy wojewódzkiej 
Policji”.

10 Zarządzenie nr 715 Komendanta Głównego Policji z 22 grudnia 2003 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów 
prewencji Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r., nr 22, poz. 127 ze zm.).
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wyposażenia i doświadczenia, jakim w tym zakresie niewątpliwie dysponują 
pododdziały etatowe. 

Zadania realizowane przez OPP/SPPP oparte są o służbę patrolowo-
-interwencyjną na rzecz jednostek Policji szczebla powiatowego, w zasa-
dzie to wyspecjalizowane jednostki Policji, które obok Samodzielnych 
Pododdziałów Antyterrorystycznych, biorą udział w działaniach w terenie 
zurbanizowanym (tzw. czarna taktyka) oraz w terenie otwartym, leśnym 
(tzw. zielona taktyka). Są to zadania wymagające utrzymania odpowiednio 
przeszkolonego potencjału osobowego, specjalistycznego sprzętu i wypo-
sażenia oraz zastosowania odpowiedniej taktyki, która będzie zależna od 
zachowania się osób, ich liczby, determinacji, charakteru, powodu i nastro-
jów panujących w tłumie, a także informacji o ewentualnych zamiarach 
przestępczych, posiadaniu niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być 
użyte wobec innych grup osób lub Policji. Policjanci pododdziałów zwar-
tych Policji realizując swoje zadania, mogą spotkać się z różnorodnymi 
działaniami sprawców, również tych antagonistycznie nastawionych do 
Policji. Bezpośrednia i siłowa konfrontacja, np. z grupą pseudokibiców, 
udział w neutralizacji zagrożeń wynikających z rozdzielenia antagonistycz-
nie nastawionych grup ludzi stosujących wobec siebie siłę fizyczną i często 
niebezpieczne przedmioty w postaci siekier, maczet, pałek teleskopowych, 
kamieni, butelek i szerokiej gamy materiałów łatwopalnych – niewątpli-
wie – wymaga zastosowania odpowiednich kroków zaradczych w zakresie 
doboru m.in.:
• środków ochrony osobistej przewidzianych dla funkcjonariuszy podod-

działów zwartych Policji zarówno w obszarach urazów mechanicznych, 
jak i zagrożeń wywołanych środkami toksycznymi, łatwopalnymi i wy-
buchowymi;

• taktyki dowodzenia pododdziałem z zastosowaniem optymalnych szyków 
policyjnych11, z wykorzystaniem elementów urbanistycznych, szerokim 
rozpoznaniem terenu działania z uwzględnieniem ciągów komunikacyj-
nych, elementów taktyki zaskoczenia działań wielokierunkowych w celu 
rozbicia spójności agresywnego tłumu itp.;

11 Zarządzenie nr 1114 Komendanta Głównego Policji z 19 grudnia 2006 r. w sprawie 
szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów i pododdziałów Policji (Dz. Urz. 
KGP z 2007 r., nr 1, poz. 1 ze zm.).

Specyfika działań pododdziałów zwartych Policji 39



• doboru i użycia optymalnych do zaistniałej sytuacji środków przymusu 
bezpośredniego (ŚPB) określonych w ustawie12 – zgodnie z zasadami 
i przypadkami, gdzie pododdziały zwarte Policji nie mają prawa uży-
cia broni palnej, a jedynie w określonych przypadkach uzasadnionych 
okolicznościami umożliwiających jej użycie przez policjanta wcho-
dzącego w skład takiego pododdziału – najczęściej jednak z całego 
katalogu ŚPB – przy działaniach podziałów zwartych Policji mogą 
zostać zastosowane: siła fizyczna (techniki transportowe, obrony, ataku, 
obezwładniania), kajdanki, pałka służbowa, wodne środki obezwład-
niające, pociski niepenetracyjne, chemiczne środki obezwładniające 
(ręczne i plecakowe miotacze substancji obezwładniających, granaty 
łzawiący, środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub 
olśniewających). 
Specyfika działań funkcjonariuszy wchodzących w skład pododdziałów 

zwartych Policji generuje sytuacje, w których dochodzi do różnorodnych 
urazów – skręceń, zwichnięć, pęknięć i złamań, naruszenia powłok skóry 
itp. Przyczyny leżą zarówno po stronie samych funkcjonariuszy, jak również 
otoczenia, w jakim realizują czynności służbowe. Występujące jednocze-
śnie mogą generować stany zagrożenia zdrowia i życia. Do podstawowych 
urazów występujących w trakcie działań zaliczyć można takie, które są wy-
nikiem nieostrożności, nieszczęśliwego wypadku, przeszacowania swoich 
możliwości w warunkach stresu wywołanego skrajnie wysokim obciążeniem 
psychicznym i fizycznym, a także przemęczenia wynikającego z wielogodzin-
nej służby. Największym zagrożeniem jest zachowanie sprawców, polegające 
na celowym działaniu ukierunkowanym na spowodowanie obrażeń ciała 
u interweniujących policjantów, wchodzących w skład pododdziału zwartego. 
Są to najczęściej różnorodne formy ataku polegające na wykorzystywaniu 
elementów infrastruktury, np. kamieni z torowisk, kostek chodnikowych, 
elementów ogrodzeń, ławek i innych przymiotów, które po uderzeniu nimi 
w człowieka mogą spowodować poważne urazy. Ataki takie najczęściej mają 
miejsce ze strony pseudokibiców drużyn piłkarskich, którzy znają teren, co 
umożliwia im działanie z ukrycia oraz ataki z różnych kierunków i płaszczyzn. 
W tak ekstremalnych sytuacjach konfrontacji – fundamentalne znaczenie 

12 Ustawa z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1120 ze zm.).
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ma doświadczenie dowódców kierujących podległymi pododdziałami. Aby 
zapobiegać ewentualnym skutkom ataków na siły Policji, funkcjonariusze 
wchodzący w skład pododdziału zwartego posiadają odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej, które w znacznym stopniu chronią lub minimalizują 
urazy wywołane m.in. energią kinetyczną przedmiotów rzuconych w ich 
kierunku. Do środków takich należą stosowane łącznie i kompatybilne ze 
sobą elementy tworzące system zabezpieczenia funkcjonariusza pododdziału 
zwartego Policji (tzw. zestaw przeciwuderzeniowy), na który składają się: ka-
mizelka przeciwuderzeniowa z ochraniaczami barków i ramion, ochraniacze 
przedramion, ochraniacze kończyn dolnych, rękawice przeciwuderzeniowe 
oraz kask z osłoną twarzy (wyposażony w gniazda do montażu maski prze-
ciwgazowej modułowej). 

Innym poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia funkcjonariuszy 
Policji wchodzących w skład pododdziału zwartego OPP/SPPP jest związane 
z użyciem wobec nich materiałów i środków pirotechnicznych oraz substan-
cji łatwopalnych. Biorąc pod uwagę skutki, jakie mogą wywołać, stanowią 
poważne i realne zagrożenie. Są to najczęściej:
• wyroby pirotechniczne13 pochodzące z legalnej dystrybucji, atestowane, 

możliwe do nabycia dla osób pełnoletnich. Szeroka oferta handlowa – 
również poprzez zakupy internetowe – pozwala na dość swobodny i w za-
sadzie nieograniczony dostęp do takich kategorii produktów;

• materiały pirotechniczne14 pochodzące z legalnej dystrybucji, które mogą 
być używane jako komponenty do nielegalnego i niekontrolowanego 

13 Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 283 ze zm.), art. 3, ust. 35 „…każdy wyrób zawierający 
materiały pirotechniczne, które są jedną z odmian materiałów wybuchowych, będące 
materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania ciepła, światła, 
dźwięku, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku samopodtrzymującej, 
egzotermicznej reakcji chemicznej”.

14 Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i tech-
nologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 290 ze zm.), 
art. 3, ust. 2, pkt 1, lit. b, „materiały lub mieszaniny materiałów przewidzianych do 
wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub kombinacji 
tych efektów, w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej, 
a także wyroby wypełnione materiałem pirotechnicznym”.
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wyrobu wyrobów pirotechnicznych i improwizowanych urządzeń wybucho-
wych oraz przedmiotów zapalających (butelki wypełnione cieczą łatwopalną, 
z knotem, lontem prochowym z petardą przyklejoną do butelki);

• środki łatwopalne i materiały pomocnicze – głównie płynne paliwa napędo-
we, stosowane w różnych proporcach, pojemniki do przenoszenia (głównie 
butelki szklane i PET), petardy, lonty, zagęszczacze do paliw zwiększające 
ich lepkość (rozpuszczalne w benzynach – np. styropian, płyny do naczyń). 
Wymienione środki, wyroby i materiały są powszechnie dostępne i legal-

ne. Niska cena i anonimowość zakupu oraz szeroki asortyment pozwala na 
wszechstronne możliwości ich użycia wobec obiektów, pojazdów i samych 
funkcjonariuszy. Dostępność materiałów edukacyjnych dotyczących sposobu 
konstruowania (np.: strony organizacji anarchistycznych, portal YouTube, 
sieć TOR), ich prosta konstrukcja, niewielkie rozmiary, łatwość przy prze-
noszeniu, magazynowaniu, prosty sposób użycia powoduje, że są stanowią 
one poważne zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy wchodzących 
w skład pododdziałów zwartych Policji. 

W praktyce można spotkać działanie polegające na obrzuceniu butel-
kami szklanymi z płynem łatwopalnym z umieszczonym zarzewiem ognia, 
który po rozbiciu powoduje zapalenie zawartości butelki, stosowanie butelek 
plastikowych z przyklejoną za pomocą taśmy klejącej petardą, która po wy-
buchu z zawartości butelki generuje aerozol substancji łatwopalnej, ulegający 
następnie zapaleniu. Stosowane są także race kierunkowe, których tor lotu 
kierowany jest w stronę podejmujących interwencję policjantów. Oczywi-
stym jest, że użycie takich środków może spowodować poważne obrażenia 
u człowieka związane z wysoką temperaturą  spalania oraz urazy wtórne 
niezwiązane bezpośrednio z działaniem ognia, urazy wywołane wybuchem 
petard – urazy akustyczne, naruszenie ciągłości skóry, rozerwania tkanki 
miękkiej, inne poważniejsze urazy.

Zakres działania oddziałów prewencji i samodzielnych pododdziałów 
prewencji Policji, który obejmuje również zadania w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej15, powoduje, że kierownicy tych jednostek Policji powinni do-
chować wszelkiej staranności, aby również w czasie realizowanych czynności 

15 Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z 28 września 2007 r.  w sprawie szcze-
gółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek 
organizacyjnych Policji (t.j. Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50 ze zm.), § 35, ust. 1 , pkt 9.
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używać rozwiązań zapewniających  możliwie maksymalną ochronę przeze 
negatywnymi skutkami użycia środków łatwopalnych. Podstawowe kwe-
stie w tym obszarze zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 6 Komendanta 
Głównego Policji z 20 marca 2015 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
w jednostkach organizacyjnych Policji16. Zarządzenie to wskazuje m.in. kie-
rowników jednostek organizacyjnych Policji właściwych do zapewnienia 
warunków ochrony przeciwpożarowej, daje możliwość tworzenia etatowych 
zespołów do spraw ochrony przeciwpożarowej17, wskazuje „przegląd stanu 
bezpieczeństwa pożarowego” jako podstawową formę zadań z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej. Ma on na celu: „sprawdzenie stanu bezpieczeństwa 
pożarowego, w szczególności w zakresie:
1) stanu dróg ewakuacyjnych (drożność, oświetlenie, materiały, wyposażenie 

w wymagane urządzenia przeciwpożarowe);
2) odpowiedniej liczby podręcznego sprzętu gaśniczego oraz dostępności 

do niego;
3) terminowości wykonywania przeglądów urządzeń przeciwpożarowych 

oraz instalacji i urządzeń technicznych;
4) ujawnienia nieprawidłowości techniczno-budowalnych mających wpływ 

na warunki ewakuacji i bezpieczeństwo pożarowe.”18

16 Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 24.
17 „Zespół do spraw Ochrony Przeciwpożarowej realizuje zadania obejmujące w szczegól-

ności: opracowywanie planów zadaniowych oraz materiałowo-technicznych w ramach 
przyznanego limitu finansowego na sprzęt i materiały ochrony przeciwpożarowej; 
prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych realizowanych umów, w tym: kontroli 
merytorycznej dowodów księgowych, zwalnianie zabezpieczeń należytego wykonania 
umów; prowadzenie analiz w zakresie potrzeb i stanu posiadania sprzętu, wyposażenia 
i materiałów do ochrony przeciwpożarowej oraz pod kątem oceny legalności, gospo-
darności i celowości dokonywanych zakupów; przeprowadzanie przeglądów pod kątem 
bezpieczeństwa pożarowego obiektów, budynków i pomieszczeń użytkowanych przez 
komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz komórki organizacyjne Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji zlokalizowane na terenie obiektów Komendy Głównej 
Policji; koordynowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach 
organizacyjnych Policji [w:] http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-logistyki-policj/ 
wydzialy/wydzial-inwestycji-i-r/749,dok.html (dostęp: 19.08.2017 r.).

18 Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Policji z 20 marca 2015 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 
24), § 3, pkt 2.
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Zarządzenie wskazuje także, że „szczegółowe zadania i wymogi w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej określają regulaminy ochrony przeciwpożarowej 
jednostek organizacyjnych Policji oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego 
budynków.” Są to uregulowania dotyczące sfery organizacyjnej, infrastruk-
tury budowlano-technicznej. W obecnym kształcie przepisów brak jest ure-
gulowań prawnych wskazujących na zasady zachowania bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego podczas działań pododdziałów zwartych Policji, w tym 
dotyczących samych funkcjonariuszy. Celowym wydaje się więc podjęcie 
działań mających na celu opracowanie i wdrożeniu do realizacji szkoleń 
specjalistycznych z zakresu taktyki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach 
działań pododdziałów zwartych. Platforma wymiana informacji i doświad-
czeń o zdarzeniach, w wyniku których dochodziło do urazów spowodowanych 
działaniem przestępczym wobec funkcjonariuszy, polegającym np. na użyciu 
wobec nich substancji łatwopalnych – mogłaby stać się doskonałym narzę-
dziem do tworzenia opracowań na temat zasad zachowania i postępowania 
w takich sytuacjach. To oczywiście pozwoliłoby na kompleksową ocenę skali 
i częstotliwości zdarzeń, techniki i taktyki użycia środków łatwopalnych, 
materiałów i substancji użytych do ich wytworzenia. Przemawia za tym fakt, 
że są to środki używane coraz częściej – zarówno wobec samych funkcjona-
riuszy, jak również budynków i środków transportu Policji. 

Obecnie używane przez pododdziały zwarte Policji umundurowanie nie 
jest wykonane z materiałów niepalnych. Oczywiście należy rozważyć, czy 
cały stan osobowy pododdziału powinien posiadać takie środku ochrony, 
czy jedynie ta część policjantów, która jako pierwsza wchodzi do działań 
lub realizuje formy działań ratowniczych. Dobrym przykładem możliwości 
doboru odpowiednich środków ochrony są funkcjonariusze pododdziałów 
antyterrorystycznych Policji, którzy posiadają na wyposażeniu kilka komple-
tów różnorodnego umundurowania, które dobierane są indywidualnie – w za-
leżności od przewidywanych warunków realizacji zadań służbowych – w tym 
kombinezony wykonane z materiału Nomex.

Oczywisty wydaje się potrzeba podjęcia działań w obszarach legislacyj-
nych dotyczących przygotowania jednolitych procedur, mających na celu 
wprowadzenie precyzyjnych rozwiązań organizacyjno-technicznych z za-
kresu indywidualnej ochrony przeciwpożarowej funkcjonariuszy wchodzą-
cych w skład pododdziałów zwartych Policji. Jednocześnie należy wyraźnie 
zaznaczyć, że od 2012 roku Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji 
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(GSP KGP) realizował szereg działań, które doprowadziły do zmiany przepi-
sów wykonawczych określających m.in. taktykę form działań pododdziałów 
zwartych Policji. Inicjowane przez GSP KGP międzynarodowe warsztaty 
we Francji i Niemczech pozwoliły na zebranie doświadczeń, które stały się 
przedmiotem rozważań i implementacji na grunt polski możliwości rozwią-
zań taktycznych Policji. Miało to bezpośredni wpływ na pracę powoływa-
nych z inicjatywy GSP KGP zespołów zadaniowych Komendanta Głównego 
Policji, w których uczestniczyli również dowódcy OP/SPPP. Inicjatywa ta 
doprowadziła ostatecznie do zmian przepisów wykonawczych, a co za tym 
idzie rozwiązań taktycznych19, które umożliwiły rozwiązania zwiększające 
bezpieczeństwo funkcjonariuszy oddziałów i samodzielnych pododdziałów 
prewencji Policji. 
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Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Współdziałanie Policji z Państwową Strażą Pożarną 
na przykładzie województwa śląskiego

Abstrakt

Dynamiczne zmiany w środowisku bezpieczeństwa w wymiarze krajowym oraz 
lokalnym wymagają od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne 
podejmowania wspólnych działań zmierzających do zwiększenia poziomu ich efek-
tywności. Elementami systemu bezpieczeństwa wewnętrznego odgrywającymi naj-
istotniejszą rolę są dwie jednolite umundurowane formacje funkcjonujące w ramach 
administracji zespolonej w województwie. Każde z województw ma typowy katalog 
zagrożeń oraz doświadczeń w zapobieganiu i likwidacji skutków ich wystąpienia. 
Takim jest również województwo śląskie, w którym do współdziałania Policji oraz 
Państwowej Straży Pożarnej dochodzi często, zarówno w przypadku wystąpienia 
sytuacji godzących w bezpieczeństwo w skali makro, jak i mikro. Wypracowane 
w czasie współdziałania doświadczenia służą jego doskonaleniu nie tylko w woje-
wództwie lecz również poprzez ich popularyzację poza jego granicami.

 
Słowa kluczowe: Policja, Państwowa Straż Pożarna, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
zagrożenie, współdziałanie

Cooperation of the Police and the State Fire Service 
by the Example of the Silesia Province

Abstract

Rapid changes in safety environment both on the country and local level requires 
from the institutions responsible for internal security undertaking common activ-
ities aiming at the highest effectiveness of the operations.

The most important elements of the internal security are two uniformed units 
functioning within one provincial body. Every province faces different threats and 
has different experiences in preventive and relief operations. The Silesia province 
is the example where the Police and the State Fire Service often cooperate both in 
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macro and micro scale concerning safety. The experience resulting from the long 
lasting cooperation helps to improve the skills of both units not only within the 
province but also out of its boundaries.

Keywords: Police, State Fire Service, internal security, threat, cooperation

Systematycznie rosnący poziom zagrożeń oraz zmieniający się ich charakter 
wywołują potrzebę ciągłej kooperacji wielu podmiotów, które z mocy prawa 
posiadają możliwość wzajemnego wspierania się w zakresie przeciwdziałania 
zagrożeniom pozostającym w sferze właściwości współdziałających podmio-
tów oraz likwidacji skutków tych zagrożeń. Przyjmując, iż zasadniczym mo-
tywatorem działań są właśnie potrzeby, można stwierdzić, że ich zaspokojenie 
potrzeb zmusza ludzi do efektywnego współdziałania z innymi. Przyczyną 
tego jest fakt, że w otaczającym nas świecie trudno wskazać pojedynczych 
ludzi czy też niewielkie ich grupy, które byłyby w pełni samowystarczalne 
i mogły samodzielnie funkcjonować i zaspokajać podstawowe potrzeby, bez 
odwoływania się do współdziałania z innymi. Toteż współdziałanie, współ-
praca czy wzajemne wspieranie się są wszechobecne w naszym codziennym 
życiu, a rozwój społeczeństw jest ściśle związany ze wzrostem wspomnia-
nych, wzajemnych zależności1. Zapewnienie bezpieczeństwa nie jest również 
możliwe bez współdziałania podmiotów ustawowo do tego powołanych. 
Przykładem wspólnych działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa 
jest współdziałanie Policji z Państwową Strażą Pożarną. 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 12 czerwca 2001 roku 
podpisał porozumienie z Komendantem Głównym Policji o współdziałaniu 
Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Takie same porozumienia, określające 
zasady współdziałania pozwalające na sprawne i efektywne prowadzenie po-
łączonych działań, są podpisywane także na poziomie komend wojewódzkich 
i powiatowych. Współdziałanie PSP i Policji odbywa się zarówno na gruncie 
wspólnych działań ratowniczych, porządkowo-ochronnych, ewakuacyjnych, 
szkoleń i ćwiczeń, jak i w zakresie prewencyjnym.

  1 J. Prońko, Teoretyczne aspekty współdziałania, [w:] red. E. Nowak i B. Wiśniewski, 
Współdziałanie struktur organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji 
z pozostałymi elementami systemu obronnego, MSWiA, Warszawa 2006, s. 46.
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Na podstawie wymienionego porozumienia, 18 grudnia 2008 r. Ko-
mendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach podpisał 
z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach Porozumienie o współ-
działaniu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 
i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz podległych im jednostek 
organizacyjnych. Jednocześnie utraciło moc porozumienie Śląskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Śląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z 27 listopada 
2001 roku w sprawie zasad współdziałania jednostek organizacyjnych Poli-
cji i Państwowej Straży Pożarnej funkcjonujących na terenie województwa 
śląskiego.

Zachowując nadrzędność przypisanych w ustawach zadań, strony wy-
raziły wolę ścisłej współpracy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego na 
terenie województwa śląskiego. Zakresem współpracy objęto trzy obszary 
działania: planowanie operacyjne, działania interwencyjne oraz działania 
szkoleniowe2. Planowanie operacyjne jest realizowane w postaci zabezpie-
czenia dokumentacyjnego, organizacyjnego i logistycznego działań opera-
cyjnych i szkoleniowych. W jego zakres wchodzi:
• dokonywanie bieżących oraz modyfikowanie już istniejących analiz stanu 

bezpieczeństwa na terenie całego województwa, jak i poszczególnych 
obszarów objętych ochroną przez podległe jednostki;

• ustalanie oraz aktualizowania zasad współdziałania, alarmowania i dyspo-
nowania podległych i nadzorowanych jednostek, organizacji i podmiotów;

• współpraca w opiniowaniu dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa pu-
blicznego, w tym zabezpieczenia imprez masowych oraz bezpieczeństwa 
środków transportu.
Z kolei działania interwencyjne są realizowane w trakcie prowadzonych 

interwencji i obejmują bieżącą wymianę informacji z zakresu gotowości 
bojowej podległych operacyjnie i zadaniowo jednostek, organizacji i pod-
miotów oraz ich możliwości dysponowania na miejsce zdarzenia, udzielanie 

2 Porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej 
w Katowicach a Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach z 18 grudnia 2008 r. 
o współdziałaniu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 
i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz podległych im jednostek organiza-
cyjnych, §1.
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wzajemnego wsparcia technicznego i sprzętowego podczas wykonywanych 
czynności służbowych oraz wzajemne zabezpieczenie sprzętowe i logistyczne 
prowadzonych działań operacyjnych. Ponadto do działań interwencyjnych 
zaliczyć należy współpracę w powoływaniu i organizowaniu pracy zintegro-
wanego sztabu współdziałania, w tym zaplecza logistycznego oraz systemów 
łączności i powiadamiania, jak również udzielanie pomocy przy ustalaniu 
przyczyn wypadków, w których zostali poszkodowani ratownicy i policjanci. 
Ostatni obszar przedsięwzięć wchodzący w zakres działań interwencyjnych 
obejmuje wykonywanie innych czynności mających wpływ na podniesienie 
standardów bezpieczeństwa publicznego, do których należy zaliczyć wy-
konywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych występujących zagrożeń 
oraz współdziałanie w czynnościach związanych z ustalaniem przyczyn 
zaistniałych zdarzeń, które wymagały interwencji organów bezpieczeństwa 
publicznego.

Działania szkoleniowe są realizowane natomiast poprzez planowanie 
i organizację doskonalenia zawodowego Państwowej Straży Pożarnej i Poli-
cji, a obejmują organizowanie wspólnych warsztatów, seminariów, ćwiczeń, 
manewrów i zgrupowań szkolno-treningowych, bieżącą wymianę doświad-
czeń i opinii o zakresie przydatności dostępnego sprzętu technicznego oraz 
współdziałanie i wzajemne konsultacje uwzględniające wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych.

Wymienione zadania strony porozumienia realizują poprzez uzgodnione 
i wdrożone procedury współdziałania, które są obowiązujące do stosowania 
przez strony porozumienia oraz podległe i nadzorowane jednostki terenowe, 
w zakresie właściwym do powierzonych zadań ustawowych. Za koordynację 
zadań wynikających z treści porozumienia odpowiadają odpowiednio, we-
dług właściwości, ze strony Państwowej Straży Pożarnej – kierujący komórką 
organizacyjną KW PSP właściwą dla spraw operacyjnych lub właściwą dla 
spraw szkoleniowych, natomiast ze strony Policji – Naczelnik Wydziału 
Sztab Policji KWP bądź Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia. 

Komendanci powiatowi i miejscy Policji i Państwowej Straży Pożarnej 
z chwilą otrzymania właściwego zakresu współpracy i współdziałania oraz 
procedur współdziałania, powiadamiania i alarmowania, zostali zobowią-
zani do wdrożenia ich w podległych sobie jednostkach. Dodatkowo strony 
porozumienia zostały upoważnienie do wnioskowania, w celu prawidło-
wej realizacji zadań, o powołanie zespołów roboczych przewidzianych do 
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opracowania dokumentacji wymagającej zatwierdzenia przez właściwego 
komendanta wojewódzkiego oraz powołania przedstawicieli stron, przewi-
dzianych do bieżących kontaktów roboczych.

Biorąc pod uwagę dane dotyczące wspólnych działań, należy stwierdzić, 
że najczęściej do współdziałania między Policją a PSP dochodzi w związku 
z obsługą zdarzeń drogowych. Wówczas zadania Policji polegają na:
• zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i prowadzeniu działań ratowniczych;
• wyznaczeniu objazdów, informowaniu o nich i kierowaniu ruchem dro-

gowym;
• umożliwieniu dojazdu służbom ratowniczym w rejon zdarzenia; 
• prowadzeniu kwalifikowanej pomocy medycznej względem poszkodo-

wanych.
Z kolei do zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

• prowadzenie działań pomocniczych w zakresie czynności dochodzeniowo-
-śledczych;

• oświetlenie terenu działań w trakcie czynności dochodzeniowych;
• kierowanie ruchem drogowym w przypadku niedostatecznej liczby po-

licjantów.
Wiedza jest niezbędna do skutecznego i efektywnego działania. Na jej 

bazie podejmowane są decyzje zarówno w zakresie celów, jak i sposobów 
działania. Stanowi ona również podstawę procesu komunikacji interperso-
nalnej, która jest najważniejszym czynnikiem decydującym o skuteczności 
współdziałania. Nie można zatem mówić o skutecznym współdziałaniu bez 
prowadzenia wspólnych ćwiczeń, które polegają na praktycznym szkoleniu 
określonych struktur organizacyjnych współdziałających instytucji. Organi-
zacja wspólnych ćwiczeń Policji i Państwowej Straży Pożarnej stanowi istotny 
element sprawdzający poziom przygotowania do prowadzenia wspólnych 
działań w sytuacjach kryzysowych. Odpowiednio przygotowane założe-
nia, wykorzystanie środków pozoracji, powołanie zespołu podgrywające-
go pozwalają sprawdzić przyjęte algorytmy współdziałania oraz ocenić ich 
realność, jak również sprecyzować wnioski w celu dalszego doskonalenia. 
Mając powyższe na uwadze, 21 kwietnia 2016 r., w godz. 7.00–15.30, na 48 
km + 500 Autostrady A1, kierunek: Republika Czeska, w części powiatu 
wodzisławskiego, zostało przeprowadzone wojewódzkie wieloszczeblowe 
ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „Autostrada 
2016”. Było to ćwiczenie epizodyczne z praktycznymi elementami użycia sił  



i środków niezbędnych do realizacji celów. Założeniem ćwiczenia dotyczącego 
katastrofy drogowej z wieloma osobami poszkodowanymi było sprawdzenie 
skuteczności i efektywności działania służb ratowniczych polskich i czeskich 
na autostradzie A1, w rejonie strefy nadgranicznej. Zaznaczyć należy, że ćwi-
czenie było jednym z elementów przygotowania służb do mających się odbyć 
w lipcu 2016 r. Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO. Organizato-
rami ćwiczenia byli Wojewoda Śląski i Hetman Kraju Morawsko-Śląskiego. 
W ćwiczeniach udział wzięły następujące podmioty:

• Śląski Urząd Wojewódzki;
• Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach;
• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej;
• Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach;
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe – Region Południowy;
• Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Katowicach;
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Katowicach;
• Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu;
• Prokuratura Okręgowa w Gliwicach;
• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
• Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój;
• Starostwo Powiatowe w Raciborzu;
• Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim;
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju;
• Szpital Rejonowy w Raciborzu;
• Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wo-

dzisławiu Śląskim;
• Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego Kraju Mo-

rawsko-Śląskiego;
• Komenda Wojewódzka Policji Kraju Morawsko-Śląskiego;
• Straż Pożarna Kraju Morawsko-Śląskiego;
• Pogotowie Ratunkowe Kraju Morawsko-Śląskiego.

Ćwiczenie zostało podzielone na dwa etapy. Etap I polegał na zamknięciu 
odcinka drogi A1, gdzie następnie realizowano przedsięwzięcia zaplanowa-
ne w ramach etapu II. Od strony Republiki Czeskiej zamknięcia dokonała 
czeska Policja, natomiast po stronie polskiej Policja wspólnie z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto wyznaczono objazdy odcinka 
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autostrady, na którym przeprowadzano ćwiczenie. Etap II polegał natomiast 
na podjęciu działań przez uprawnione podmioty w związku z wystąpieniem 
katastrofy komunikacyjnej. 

Etap II rozpoczęto od przekazania przez Wojewódzkie Centrum Powia-
damiania Ratunkowego informacji o zaistniałym zdarzeniu policyjnej służ-
bie dyżurnej KPP w Wodzisławiu Śląskim. Dyżurny jednostki Policji, zgodnie 
z algorytmem, skierował podległe siły w rejon zdarzenia. Patrol, który pierw-
szy przybył na miejsce, po dokonaniu oceny sytuacji, podjął decyzję doty-
czącą sił, które należy skierować na miejsce zdarzenia, a następnie przystąpił 
do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. 
Dowódca patrolu, w uzgodnieniu z Kierującym Działaniami Ratowniczymi 
z PSP (KDR), wyznaczył ponadto rejon wyczekiwania dla przybyłych sił. 
Dyżurny KPP w Wodzisławiu Śląskim powiadomił o zdarzeniu komendanta 
powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim, dyżurnego KWP w Katowicach, 
powiatowe służby medyczne, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei dyżurny KWP 
w Katowicach powiadomił komendanta wojewódzkiego Policji w Katowi-
cach, dyżurnego KW PSP w Katowicach oraz dyżurnego WCPR i pozostałe 
właściwe służby. Na szczeblu komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
powołano sztab akcji, wyznaczono dowódcę akcji, uruchomiono Centrum 
Operacyjne KWP w Katowicach odpowiedzialne za koordynację i wspo-
maganie dowódcy akcji. Po zakończonej akcji ratunkowej, przystąpiono do 
czynności procesowych, po których zamknięciu przywrócono normalny 
ruch na autostradzie A1.

Podsumowując, ćwiczenie „Autostrada 2016” pokazało, że będące na 
miejscu zdarzenia kryzysowego siły policyjne potrafią właściwie współdzia-
łać z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i pogotowiem ratunkowym. 
Brakuje natomiast podstaw prawnych umożliwiających takie współdziałanie 
z analogicznymi podmiotami ratunkowymi z Republiki Czeskiej, gdyż obo-
wiązujące regulacje pozwalają czeskiej Policji na udział w czynnościach na 
terenie przygranicznym jedynie w trakcie pościgu transgranicznego. Moż-
liwość udzielenia pomocy przez czeskich policjantów w trakcie zdarzenia 
niewątpliwie wpłynęłaby na bardziej efektywne opanowanie zaistniałej 
sytuacji kryzysowej. 

Współdziałanie Policji z Państwową Strażą Pożarną występuje także 
podczas innych zdarzeń, np. w związku z obsługą sytuacji kryzysowych 
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noszących znamiona klęski żywiołowej. Polega ono m.in. na: uzgadnianiu 
organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzenia działań ratowniczych, 
w tym dróg dojazdu sił ratowniczych, dróg ewakuacji ludzi i mienia, usta-
laniu stref zagrożonych i zabezpieczeniu ich przed dostępem osób nieupo-
ważnionych; pomocy w egzekwowaniu poleceń wydanych przez kierującego 
akcją ratowniczą dotyczących ewakuacji mieszkańców z zagrożonych obiek-
tów, usunięcia pojazdów lub innego sprzętu utrudniającego prowadzenie 
działań, a także na wymianie informacji o ofiarach i osobach zaginionych.

W związku z wystąpieniem w dniach 7 i 8 lipca 2017 r. zagrożeń spowo-
dowanych groźnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie powiatu raci-
borskiego, bezpośrednio po powstaniu zagrożeń działania podjęła Państwowa 
Straż Pożarna w Raciborzu, która skierowała w rejon zagrożenia zarówno siły 
i środki własne, jak i jednostki ochotniczych straży pożarnych (OSP) z całego 
powiatu. W działaniach wzięło udział 56 zastępów PSP, 150 zastępów OSP 
funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w liczbie 720 
strażaków oraz 52 zastępy OSP spoza KSRG w liczbie 259 strażaków. Działa-
nia strażaków z powiatu raciborskiego wspierali strażacy z Gliwic i Tychów. 
Ponadto do usuwania skutków wykorzystano podnośniki z PSP Knurów 
i Rydułtowy oraz drabiny z JRG Gliwice Łabędy i Katowice Szopienice oraz 
OSP Toszek. Najwięcej sił i środków było zadysponowanych do działań na 
drogach wojewódzkich 919, 922, 425 – z uwagi na zawalone drzewami od-
cinki leśne. W sumie, w okresie od 7.07.2016 r. godz. 8.00 do 8.07.2017 r.  
godz. 24.00 odnotowano 113 zdarzeń. Z kolei na terenie miasta i gminy Kuźni 
Raciborskiej oraz Nędzy Policja przyjęła 22 zgłoszenia bezpośrednio związane 
ze zdarzeniem. Podejmowane przez Policję działania ukierunkowane były 
przede wszystkim na organizację objazdów oraz kierowanie ruchem w rejonie 
prowadzonych działań ratowniczych oraz związane z usuwaniem skutków 
nawałnicy i udzielaniem pomocy poszkodowanym. Ogółem w działaniach 
wzięło udział 50 policjantów dysponujących 23 pojazdami.3

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na działania podejmowane 
na szczeblu samorządu. Od godzin wieczornych 7 lipca działania podejmowały 
gminy Nędza oraz Kuźnia Raciborska, gdzie został uruchomiony powiatowy 
magazyn przeciwpowodziowy, z którego wydawane były plandeki ochronne 

3 Pismo starosty raciborskiego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Śląskiego Urząd Wojewódzki w Katowicach, TC. 5530.2.2017 z dnia 19.07.2017 r.
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w celu zabezpieczenia zerwanych dachów. Przedstawiciel Referatu Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego zbierał oraz anali-
zował informacje na powiatowym stanowisku kierowania PSP w Raciborzu 
(PCZK), które na bieżąco były przekazywane staroście. Podkreślić trzeba, że 
obecność przedstawiciela Starostwa we wspólnych pomieszczeniach PSP w Ra-
ciborzu, pełniących rolę PCZK, w znacznym stopniu pozwalała na pozyski-
wanie informacji z tzw. „pierwszej ręki”, co dawało możliwość podejmowania 
działań wyprzedzających. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego prowa-
dził przede wszystkim działania wspomagające, w ścisłej współpracy z pod-
miotami zaangażowanymi w działania, tj. strażą pożarną i Policją. Działania 
wspomagające dotyczyły przede wszystkim organizacji punktu informacyjnego, 
uruchomienia całodobowych dyżurów, wprowadzania ograniczeń i zakazów 
wstępu w zagrożone miejsca, zapewnienia paliwa, drobnego sprzętu, napojów 
i wyżywienia dla jednostek biorących udział w akcji, zapewnienie środków 
transportowych, sprzętu budowlanego, agregatów prądotwórczych, plandek 
i lin, ocenianie i dokumentowanie szkód, powołanie komisji do szacowania 
szkód w mieniu prywatnym, gminnym i drzewostanie.4

Na zakończenie prezentowanych rozważań należy zwrócić uwagę na 
znaczenie współdziałania Policji i Państwowej Straży Pożarnej, które w ra-
mach bieżącej działalności na rzecz bezpieczeństwa oraz w warunkach 
wystąpienia sytuacji kryzysowych są gwarantem akceptowalnego poziomu 
bezpieczeństwa. Przedstawione przykłady są na to najlepszym dowodem. 
Niezbędne w tym kontekście jest również podkreślenie, że współdziałanie 
to systematycznie doskonalone i dostosowywane do rosnących potrzeb, jest 
przedsięwzięciem złożonym z jednej strony, a z drugiej koniecznym z uwagi 
na brak możliwości samodzielnej realizacji zadań w warunkach interdyscy-
plinarności zagrożeń i działań zmierzających do ich eliminacji. 

Literatura
  [1] Prońko J., Teoretyczne aspekty współdziałania, [w:] red. E. Nowak  

i B. Wiśniewski, Współdziałanie struktur organizacyjnych resortu spraw 
wewnętrznych i administracji z pozostałymi elementami systemu obron-
nego, MSWiA, Warszawa 2006.

4 Tamże. 
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Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz podległych im jednostek or-
ganizacyjnych.

  [3] Pismo starosty raciborskiego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą-
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Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące 
od ograniczników przepięć SPD

Abstrakt

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych 
współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które 
należy spełnić na etapie projektowania. O poziomie bezpieczeństwa pożarowego 
decyduje m.in. jakość materiałów budowlanych, a także jakość i poziom zabezpie-
czenia instalacji elektroenergetycznej. Ograniczniki przepięć odgrywają istotną rolę 
w instalacjach elektroenergetycznych. Ich zadaniem jest ochrona przed przepięciami 
w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Mogą one stwarzać zagrożenie 
pożarowe lub wybuchowe wskutek przepływu prądu następczego pojawiającego 
się bezpośrednio po wystąpieniu przepięcia. Tak sytuacja będzie miała miejsce, gdy 
nieprawidłowo zostanie dobrane zabezpieczenie poprzedzające lub/i ogranicznik zo-
stanie przyłączony do głównego toru zasilającego przewodem o zbyt małym przekroju. 
W artykule autorzy prezentują charakterystykę dwóch stosowanych ograniczników: 
iskiernikowych i warystorowych, a także wytyczne do ich prawidłowego doboru.

Słowa kluczowe: ogranicznik przepięć SPD, zagrożenie pożarowe, instalacje elek-
troenergetyczne, pożar

Fire and Shock Hazard from SPD Surge Arresters

Abstract

Appropriate level of fire safety is one of the most important requirements for 
present-day buildings. There are plenty of technical conditions to be fulfilled dur-
ing the design stage. Among factors influencing fire safety, the following should 
be mentioned: the quality of construction materials, but also the quality and level 
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of electric installation protection. Lightning arresters play a significant role in the 
electric installation protection concept. Their role is to protect both electrical and 
electronic devices from too high voltage. On the other had, they might pose fire 
and explosion danger, as high current will flow through the arrester immediate-
ly after the overvoltage. This situation will take place, if the arrester circuit has 
been inappropriately designed by using not proper devices, or using wires of too 
low cross section, especially if the arrester was connected to main power supply. 
The article presents the characteristics of two commonly used lightning arresters: 
varistor-based and spark gap, as well as the guidelines of their appropriate design.

Keywords: surge arrester SPD, fire hazard, electrical installations, fire

Wstęp

Powszechnie stosowane ograniczniki przepięć stosowane w instalacjach elek-
troenergetycznych mogą stwarzać zagrożenie pożarowe lub wybuchowe wsku-
tek przepływu prądu następczego pojawiającego się bezpośrednio po wystąpie-
niu przepięcia. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy nieprawidłowo zostanie 
dobrane zabezpieczenie poprzedzające lub/i ogranicznik zostanie przyłączony 
do głównego toru zasilającego przewodem o zbyt małym przekroju.

W instalacjach elektrycznych stosuje się dwie kategorie ograniczników 
przepięć:
a)   iskiernikowe,
b)  warystorowe.

Użycie każdego z nich niesie ze sobą określone zagrożenia pożarowe 
w czasie eksploatacji.

1. Ograniczniki iskiernikowe

Ograniczniki iskiernikowe podczas normalnej pracy stanowią przerwę 
w obwodzie. W momencie pojawienia się przepięcia następuje przepływ 
prądu wyładowczego, po którym następuje przepływ prądu następczego. 
Problem prądu następczego występuje tylko w ogranicznikach iskierniko-
wych. W ogranicznikach warystorowych tego problemu nie ma, ze względu 
na ich dużą szybkość działania.
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W instalacjach narażonych na wnikanie prądu piorunowego z sieci zasi-
lającej lub urządzenia piorunochronnego wymaga się instalowania w złączu 
lub rozdzielnicy głównej ograniczników iskiernikowych. Ograniczniki te po-
siadają nieciągłą charakterystykę napięciowo-prądową, ucinającą przepięcia. 
Są one zdolne do odprowadzania prądu piorunowego o kształcie 10/350 µs. 
Działanie ogranicznika przepięć można opisać w następujący sposób:
a)   stan izolowania (normalny stan pracy);
b)  przewodzenie prądu wyładowczego po zapłonie odgromnika;
c)   przewodzenie prądu następczego, który płynie pod działaniem napięcia 

roboczego dzięki zjonizowaniu przestrzeni międzyelektrodowej przez 
prąd wyładowczy;

d)  wyłączenie prądu następczego (przejście w stan izolowania).
Prąd następczy jest praktycznie równy spodziewanemu prądowi zwar-

ciowemu, który może wystąpić w miejscu zainstalowania odgromnika. Pro-
dukowane są dwa rodzaje ograniczników przepięć:
a)   nieograniczające prądu następczego,
b)  ograniczające prąd następczy.

SPD (ang. Surge Protection Device) posiadają nieograniczoną zdolność 
wyłączenia prądu następczego w zakresie 1,5kA ≤ If ≤ 4 kA. Jeżeli spo-
dziewany prąd następczy If posiada większą wartość od podawanego przez 
producenta ogranicznika, wymaga się zastosowania dobezpieczenia. Bez-
piecznik ten musi przez czas t = 10 ms (pierwsze naturalne przejście prądu 
następczego przez zero) wytrzymywać sumaryczną całkę Joule’a prądu pio-
runowego oraz prądu następczego i zadziałać w przypadku trwałego zwarcia 
elektrod odgromnika lub w przypadku niewyłączenia prądu następczego 
przez ogranicznik iskiernikowy po naturalnym przejściu przez zero prądu 
następczego. Przykładowe rozwiązanie instalacji ogranicznika przepięć na 
początku instalacji odbiorczej przedstawiono na rys. 1. Zastosowany w gałęzi 
zawierającej ogranicznik przepięć, bezpiecznik F1 musi być skorelowany pod 
względem wybiórczości z poprzedzającym go bezpiecznikiem F2 oraz tak 
dobrany, by prąd wyładowczy nie spowodował jego uszkodzenia. 

Zgodnie z przyjmowanym w literaturze tematu uproszczonym założeniem 
dotyczącym rozpływu prądu wyładowczego, należy przyjąć iż 50% tego prądu 
wpływa do budynku, a 50% jest odprowadzone przez instalację odgromową 
do ziemi. Uproszczony schemat rozpływu prądu piorunowego w instalacji 
elektrycznej budynku zasilanego linią kablową przedstawiono na rys. 2.
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Rys 1. Umieszczenie SPD względem złącza

Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Rozpływ prądu piorunowego w instalacji zasilanej ze złącza kablowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]
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gdzie:
ν – współczynnik rozpływu prądu (przyjęto ν = 0,5);
IG – prąd piorunowy; IES – prąd odprowadzony przez instalacje odgromowa 
do ziemi;
ILV – prąd wpływający do instalacji elektrycznej budynku;
IZ = ILV

m  – cząstkowy prąd wpływający do przewodów instalacji;
m – liczba przewodów w instalacji.

Wpływający do instalacji prąd Iz, w zależności od wartości, może powo-
dować różne zachowanie się wkładek bezpieczników topikowych.

Zachowanie się wkładek bezpieczników topikowych klasy gG, przez które 
przepływa prąd piorunowy o kształcie 10/350 µs, przedstawiono na rys. 3. 
Natomiast w tabeli 2 zostały podane wartości udarowego prądu zadziałania 
wkładek bezpiecznikowych klasy gG.

Rys. 3. Efekt jaki wywołuje przepływ prądu piorunowego o kształcie 10/350 µs 

przez bezpiecznik o charakterystyce gG i napięciu znamionowych 500 V

Źródło: [1]

Dobezpieczenie nawet silnie ograniczających SPD może być jednak ko-
nieczne z uwagi na możliwość zwarcia elektrod. W takim przypadku prze-
pływający prąd następczy może spowodować szybki wzrost temperatury 
przewodów, a w konsekwencji zapłon izolacji. Jest ono konieczne, gdy bu-
dynek jest zasilany bezpośrednio ze stacji transformatorowej, a złącze ze 
względów eksploatacyjnych zostało wyposażone tylko w zwory. W tabeli 2 
przedstawiono wartości udarowych prądów zadziałania wkładek bezpiecz-
ników topikowych oraz odpowiadające im wartości całek Joule’a.



Tabela 1. Obliczeniowe parametry pierwszego udaru piorunowego 10/350 µs  

w zależności od poziomu ochrony 

Poziom ochrony I II III i IV

Wartość szczytowa 
prądu IG

kA 200 150 100

Całka Joule’a WG kA2 s 10000 5600 2500

Źródło: [4, 5]

Tabela 2. Udarowy prąd zadziałania wkładek bezpiecznikowych klasy gG 

Prąd znamionowy 
wkładki

Przedłukowa całka 
Joul’a I2tp przy prądzie  

50 Hz

Prąd zadziałania bezpiecznika 
przy udarze o kształcie

10/350 µs 8/20µs

A A2s kA kA

25 1210  2,2   9,3

32 2500  3,2  13,4

40 4000  4,0  16,9

50 5750  4,8  20,3

63 9000  6,0  25,4

80 13 700  7,5  31,3

100 21 200  9,3  38,9

125 36 000 12,1  50,7

160 64 000 16,1  67,6

200 10 400 20,6  86,2

250 18 500 27,5 115,0

Źródło: [6]

2. Ograniczniki warystorowe

W instalacjach stosowane są również warystorowe ograniczniki prze-
pięć. Głównym elementem tych ograniczników są warystorowe krążki, 
które w normalnych warunkach wykazują przepływ prądu o niewielkiej 
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wartości. Z biegiem czasu prąd ten może się zwiększyć, na skutek pro-
cesów starzeniowych oraz przyjmowania przepięć, które mogą naruszyć 
strukturę spieku.

Wzrost wartości prądu przepływającego przez warystor w sposób ciągły 
prowadzi do wzrostu strat mocy, a w konsekwencji wzrostu temperatu-
ry na elemencie. Postępująca degradacja struktury spieku może nabrać 
charakteru lawinowego, co w konsekwencji doprowadzi do zniszczenia 
ogranicznika oraz może doprowadzić do pożaru.

W celu uniknięcia tego zjawiska, producenci wyposażają ograniczniki 
warystorowe w zabezpieczenia termiczne.

3. Dobezpieczenie ograniczników przepięć

Praktyka wykazuje, że zabezpieczenie termiczne, którego zadaniem jest 
odłączenie ogranicznika od napięcia, nie zawsze jest skuteczne. W przypadku 
przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego prądu wyładowczego Imax, 
może nastąpić zniszczenie struktury spieku prowadzące w konsekwencji 
do zwarcia krążków warystorowych. Aby nie dopuścić do zniszczenia lub 
zapłonu obudowy krążków warystorowych, należy ograniczniki zabezpie-
czyć bezpiecznikiem zainstalowanym w gałęzi poprzecznej. Bezpiecznik 
ten powinien mieć prąd znamionowy nie większy niż określony przez pro-
ducenta ogranicznika. Niemniej ważny jest właściwy dobór przewodów 
w wyodrębnionej poprzecznej gałęzi ochrony. Przewody te przyłączone są 
do torów głównych, które zostały dobrane na długotrwałą obciążalność 
prądową i przeciążalność wynikającą z obciążenia szczytowego oraz na 
spodziewane prądy zwarciowe.

W przypadku odgromników iskiernikowych, przewody, którymi są one 
przyłączone, nie są narażone na skutki przeciążeń (w normalnych warunkach 
przez iskiernik prąd nie płynie).

Wskutek przepływu prądu piorunowego o kształcie 10/350 µs prze-
strzeń międzyelektrodowa ulega zjonizowaniu i następuje przepływ prądu 
następczego w czasie do 10 ms. Przepływ dwóch prądów musi być wytrzy-
mywany przez przewody. W tabelach 3 i 4 podano przyrosty temperatury 
osiągane przez przewody miedziane o izolacji polwinitowej powodowane 
przepływem prądu piorunowego o kształcie 10/350 µs oraz prądu następ-
czego około 10 ms.
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Tabela 3. Przyrost temperatury przewodów miedzianych wywołany prądem 
piorunowym 

Prąd piorunowy 10/350 µs Przyrost temperatury przewodu  
miedzianego o przekroju

Wartość 
szczytowa Całka Joule’a 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2

kA kA2s K K K K

5 6,25 2,5 1 0,5 0,2

10 25 10 4 2 1

15 56 22 10 4 1,5

25 156 62 27 10 4

50 625 248 110 40 15

75 1406 560 247 89 35

100 2500 ? 440 158 62

Źródło: [1]

Tabela 4. Przyrost temperatury przewodów miedzianych wywołany  
w ciągu jednego półokresu (10 ms) przepływem prądu następczego  
poprawnie wyłączanego przez odgromnik nieograniczający 

Prąd następczy Przyrost temperatury przewodu 
miedzianego o przekroju

Wartość 
szczytowa Całka Joule’a 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2

kA kA2s K K K K

1 10 4 2 0,6 0,3

2,5 62,5 26 11 4 1,5

4 160 63 28 10 4

6 360 142 63 22 9

10 1000 369 176 63 25

16 2560 ? 450 162 63

25 6250 ? ? 396 155

Źródło: [1]
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Analiza wyników zestawionych w tabelach 3 i 4 uprawnia do sformułowania 
wniosku, że prąd następczy powoduje większy przyrost temperatury niż prąd 
piorunowy 10/350 µs. Wynika z tego, że przekrój przewodu w gałęzi poprzecznej 
musi być dobrany do spodziewanych zwarciowych narażeń cieplnych. Poprawnie 
dobrane przewody oraz ich zabezpieczenia do gałęzi poprzecznej bezpiecznie 
zniosą skutek cieplny prądu piorunowego i poprawnie wyłączą prąd następczy.

Przykład:
Ik1 = 1,6 kA; poziom ochrony III, prąd znamionowy odgromników zainsta-
lowanych w złączu In = 25 kA, zdolność ograniczenia prądu następczego 
przez odgromniki wynosi 3 kA.

Zgodnie z przyjętym założeniem, że podczas bezpośredniego trafienia 
pioruna w budynek 50% prądu wyładowczego wpływa do budynku, można 
przy założonym III poziomie ochrony wyznaczyć prąd, jaki popłynie poje-
dynczym przewodem:

IZ =
0,5 × IG

m
0,5 × 100

4 12,5 kA= =

WZ = WG × 39,0625 ≈ 39,10 kA2s=
IZ

IG

2

= 2500 × 12,5
100

2

If = 0,8 × Ik1 = 0,8 × 1,6 = 1,28 kA

Wf = I2
f  × 0,5 × T = 12802 × 0,01 = 16384 ≈ 16,4 kA2s = 16400 A2 ∙ s

Wzf = Wz  + Wf = 39,10 + 16,40 = 55,50 kA2s = 55500 A2 ∙ s

τśr =
τ0 + τdz

2
35 + 160

2 97,5° C= =

γśr =
γ20

1 + α(γśr− 20) 42,75 mm/Ω ∙ m= =56
1 + 0,004(97,5 − 20)

k = γśr × c
τdz + τ0

Tk
42,75 × 3,55 160 − 35

1 = 138 A/mm2=

S ≥ 1
k Wzf = 1

138 55500 = 1,71 mm2

czyli S = 2,5 mm2
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gdzie:
IZ – cząstkowy prąd piorunowy płynący w pojedynczym przewodzie prze-
wodem przyłącza, w [kA];
m – liczba przewodów przyłącza, w [-];
WG – całka Joule’a przypisywana prądowi piorunowemu 100 kA 10/350 µs 
(patrz: tab. 1), w [kA2s];
WZ –całka Joule’a odpowiadająca prądowi cząstkowemu wpływającemu 
pojedynczym przewodem złącza, w [kA2s];
IG – wartość szczytowa prądu piorunowego zakładana przy III lub IV pozio-
mie ochrony (patrz tabela 1), w [kA];
If – prąd powstający przy zwarciu łukowym obliczony na podstawie wartości 
spodziewanego prądu zwarciowego powstającego przy zwarciu metalicznym, 
w [kA];
Ik1 – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego, w [kA];
Wf –skutek cieplny (całka Joule’a) spodziewana wskutek przepływu prądu 
następczego przez ogranicznik iskiernikowy, w [kA2s];
Wzf – łączna całka Joule,a prądu piorunowego i prądu następczego mogącego 
przepłynąć przez ogranicznik przepięciowy, w [kA2s];
τ0 – temperatura początkowa przewodów, w [°C];
τdz – dopuszczalna temperatura przewodu przy zwarciu (w przykładzie przy-
jęto przewód miedziany o izolacji polwinitowej, którego temperatura dopusz-
czalna przy zwarciu wynosi 160°C), w [°C];
τśr – temperatura średnia, w [°C];
c – ciepło właściwe materiału przewodzącego, w [J/cm3 × m] (dla Al: c = 
2,48 [J/cm3 × m]; dla Cu: c = 3,55 [J/cm3 ∙ m]);
k – dopuszczalna jednosekundowa gęstość prądu zwarciowego, [A/mm2];
γ20 – konduktywność materiału przewodzącego odniesiona do temperatury 
20° C, w [m/(Ω ∙ mm2)], przyjmowana jako: dla Cu: 55 [ m/(Ω ∙ mm2)]; dla 
Al: 35 [ m/(Ω ∙ mm2)];
γśr – konduktywność materiału przewodzącego odniesiona do temperatury 
średniej τśr , w [ m/(Ω ∙ mm2)];
α – temperaturowy współczynnik rezystancji (dla metali α = 0,0040), w [K-1]
Tk – czas trwania zwarcia, w [s];
T– – czas trwania okresu przy częstotliwości 50 Hz, [s];
S – przekrój przewodu, w [mm2].
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Taki przekrój mógłby zostać przyjęty w przypadku całkowitej pewności 
poprawnego działania ogranicznika. Jednak z powodów wcześniej opisanych, 
należy założyć sytuację, w której ogranicznik nie wyłączy prądu następczego.

Przy spodziewanym prądzie jednofazowego zwarcia Ik1 = 1,6 kA i za-
bezpieczeniu WTNgG 160 zainstalowanym w złączu, w przypadku zwarcia, 
wyłączenie zasilania nastąpi w czasie t = 0,8 s (patrz charakterystyki t = f(Ik) 
zamieszczone w katalogach producentów bezpieczników topikowych). W tym 
czasie prąd Ik1 wywoła skutek cieplny W0,8s = 12802 ∙ 0,8 = 1310720 A2s. Zatem 
minimalny wymagany przekrój przewodu wyniesie:

Należy przyjąć przewód o przekroju S = 10 mm2.
Przyjęcie jako podstawy obliczeń całki Joule’a wyłączenia podawanej dla 

celów oceny wybiórczości zadziałania zabezpieczeń podczas zwarć prowadzi 
do błędnych wyników:

Przyjęcie tak wyznaczonego przekroju przewodu w przypadku poja-
wienia się prądu zwarciowego w gałęzi ogranicznika skończy się zapłonem 
izolacji, a konsekwencji pożarem budynku. Obliczony przekrój przewodu  
S = 10 mm2 jest absolutnym minimum, jakie należy uznać za poprawne 
w rozpatrywanym przypadku. Można w uproszczonym rozumowaniu przy-
jąć czas trwania zwarcia t = 5 s, dopuszczony jako maksymalny dla obwodów 
rozdzielczych, co w rozpatrywanym przypadku z zabezpieczeniem topiko-
wym realizowanym z wykorzystaniem bezpiecznika WTNgG160 odpowiada 
prądowi wyłączającemu 915 A (patrz charakterystyka t = f(Ik) zamieszczona 
w katalogach producentów bezpieczników topikowych).

S ≥ 1
k

Wz + W0,8s = 1
138 ≈ 8,42 mm2

1
39100 + 1310720

1

W = I2tw = 185000 A2s

czyli: S = 4 mm2 < 10 mm2

S ≥ 1
k

W = 1
138 ≈ 3,12 mm2

1
185000

1
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Wówczas: 

Zatem warunki spełnia przewód o przekroju S = 16 mm2.
Przekrój ten jest dobrany ze względu na wszelkie możliwe zagrożenia mogą-

ce pojawić się na skutek przepływu prądów w ograniczniku iskiernikowym pod-
czas wyładowania atmosferycznego przy bezpośrednim trafieniu w budynek.

W przypadku gdy spodziewany prąd zwarcia jednofazowego byłby większy 
od zdolności wyłączenia prądu następczego ogranicznika, koniecznym stałaby 
się instalacja bezpiecznika topikowego w gałęzi poprzecznej zawierającej ogra-
nicznik przepięć. W takiej sytuacji kryterium doboru przewodu związane ze 
skutkiem cieplnym 5-sekundowego prądu wyłączającego nie ulegnie zmianie, 
ale koniecznym będzie sprawdzenie selektywności zainstalowanych zabezpieczeń.

W złączu konieczne będzie zainstalowanie bezpiecznika o prądzie zna-
mionowym 250 A lub większego (rys. 4) oraz zastosowania przewodu WLZ 
o większym przekroju. Innym rozwiązaniem może być przyjęcie bezpiecznika, 
instalowanego w gałęzi zawierającej ogranicznik, o mniejszym prądzie zna-
mionowym o ile dopuszcza to producent ogranicznika podając minimalna 
wartość zabezpieczenia w katalogach wyrobów.

Rys. 4. Sposoby włączania ogranicznika przepięć

a) ogranicznik przepięć bez zabezpieczenia, b) ogranicznik przepięć  

z zabezpieczeniem poprzedzającym, c) dobór bezpiecznika  

odbezpieczającego – przypadek ogólny

Źródło: opracowanie własne

W5S = 9152 ∙ 5 = 4186125 A2
s

S ≥ 1
k

W5s= 1
138 ≈ 14,83 mm2

1
4186125

1



Wnioski

Podczas wyboru ogranicznika typu SPD należy zwrócić uwagę (poza para-
metrami charakteryzującymi właściwości ochronne) na następujące dane 
podane producenta:
1. Minimalny przekrój przewodu jakim SPD należy przyłączyć do głównego 

toru zasilającego. 
2. Maksymalną wartość zabezpieczenia poprzedzającego SPD jeżeli jest 

większa niż F1 (rys. 1) należy odbezpieczyć ogranicznik (F2 – rys. 1) przy 
zachowaniu wybiórczości działania zabezpieczeń (rys. 4c).

3. Dobór wkładek bezpieczników topikowych należy poprzedzić analizą 
ich zachowania się wskutek przepływu prądu piorunowego 10/350 µs 
(patrz rys. 3) – źle dobrana wkładka bezpiecznika topikowego wskutek 
przepływu prądu IZ o znacznej wartości może eksplodować.

4. Ograniczniki przepięć oraz ich zabezpieczenie powinno się wyposażać 
w optyczny wskaźnik zadziałania (zadziałanie bezpiecznika spowoduje 
wyeliminowanie ochrony przepięciowej).

5. Przewód łączący ogranicznik przepięć z siecią zasilającą oraz Główną 
Szyną uziemiającą nie może mieć przekroju mniejszego niż 10 mm2 , 
zaleca się przewód o przekroju nie mniejszym od 16 mm2.
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Analysis of the Usefulness of the Mobile Evacuation 
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Abstract

Flat-bottomed propeller boats are vessels which have been well-known for more than 
a hundred years. However, in Poland they are less popular and are used only for recre-
ational purposes. The project implemented by a consortium of Polish research centers 
and companies within the limits of the competition for the Applied Research Program 
(financed by The National Centre for Research and Development, NCBR) led to the 
creation of the first dedicated rescue unit in Poland. The Main School of Fire Service 
(SGSP) together with the Automotive Industry Institute (PIMOT) carried out practical 
tests on both: flowing water (the Narew river) and standing water (the Zegrze Lake).

Keywords: flooding, water rescue, airboat

Analiza przydatności Mobilnej Ewakuacyjnej 
Platformy Pływającej w działaniach ratowniczych

Abstrakt

Płaskodenne łodzie z napędem śmigłowym są jednostkami pływającymi znanymi 
od ponad stu lat. W Polsce jednak są mało popularne i jeżeli są wykorzystywane, to 
jedynie w celach rekreacyjnych. Projekt zrealizowany przez konsorcjum polskich 
ośrodków naukowo-badawczych oraz firm w ramach konkursu Programu Badań 
Stosowanych doprowadził do powstania pierwszej w Polsce tego typu jednostki de-
dykowanej dla służb ratowniczych. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) wraz 
z Przemysłowym Insytutem Motoryzacji (PIMOT) przeprowadziła testy praktyczne 
zarówno na wodach płynących (rzeka Narew), jak i stojących (Zalew Zegrzyński).

Słowa kluczowe: powódź, ratownictwo wodne, airboat

Zeszyty Naukowe SGSP 2017, Nr 63/3/2017



1. Introduction

This article outlines the history, construction and the operation of the pro-
peller-driven flat-bottomed boats. This construction has been known for 
over a hundred years, but on the Polish market the advantages of this style 
solution practically haven’t been perceived. These include, a slight immersion 
and a high speed of movement. It is also possible to move across the land 
at short distances. During the natural disasters such as floods, it is hard to 
overestimate the vessel from the  rescue service perspective.

The first airboat, called Ugly Duckling, was built in 1905 in Nova Scotia 
(Canada, USA) by a team headed by dr Alexander Graham Bell. It was used 
to test different engines. Figure 1 shows the original version of the airboat.

Fig. 1. An early form of the airboat

Source: A. Kidawski, A. Wlodarczyk and others, Analysis of existing solutions;  

compilation of existing systems in terms of individual exploitation and technical 

properties. Scientific description of the PIMOT No. BLH.021.13B, Lodz 2013
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The airboat is a flat bottom boat driven by a propeller located at the rear 
and a motor. Airboats are very popular means of transportation in Florida 
(USA). They are mainly used for fishing and tourism, rather in swampy and 
shallow areas, where using a standard propeller or outboard would be im-
practical. The engine and propellers are enclosed in a protective metal cage, 
which prevents objects such as tree branches from entering. The propeller 
forms an air column that propels the airboat.

The airboat is powered by the propeller, which produces a rearward col-
umn of air behind it. The resulting prop wash averages 241 km/h.

Control is effected by the forced air passage through the vertical rudder 
fins. Modern airboats are made of aluminum or fiberglass. The choice of 
material depends on the area in which the boat will be used. Figure 2 shows 
modern airboat designs.

Fig. 2. Examples of airboats designs and their use

Source: A. Kidawski, A. Wlodarczyk and others, Analysis of existing solutions; compi-

lation of existing systems in terms of individual exploitation and technical proper-

ties. Scientific description of the PIMOT No. BLH.021.13B, Lodz 2013
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In order to approximate the operational possibilities of this type of boat, 
the project entitled “Mobile Evacuation Floating Platform with Research 
Position Functions” has been developed.

Acronym: MEPPZFSB
Contract number: PBS1/B6/15/2013
Implementation period: April 3, 2013 – December 31, 2014

The project implemented by the consortium consists of:  The AMZ-KUTNO 
Ltd., Motor Transport Institute,  The Jankowski Golinski Research and De-
sign Center, The Warsaw University of Technology, The ROMA Ltd. and The 
Military University of Technology and The Automotive Industry Institute as 
a leader. The purpose of the project was to create a floating platform which 
enabled the evacuation  of people from  the flooded  areas.

Project manager: Andrzej Wlodarczyk
Deputy project manager: Antoni Kidawski

The technical specifications of the drive unit TURNKEY COMPLETE 550 
HP GM “LSA” 6.2 Ltr. V8 MARINE ENGINE are as follows:
Maximum power: 550 hp
Power supply type: fuel injection
Engine speed: maximum torque with 4000 rpm (5600 rpm – fuel cut off)
Total weight of the boat: 1800 kg
Materials used for its construction: aluminum (body), polyurethane PE1000
Figure 3 shows the prototype of The Mobile Evacuation Floating Platform 
(MEFP) during the field tests conducted at  SGSP in cooperation with the 
PIMOT.

The prototype of the floating platform is built on the backwaters and 
shallow beards and allows effective identification and coordination of rescue 
operations in the field.

The proposed floating vehicle (sliding on the water surface) belongs to 
unconventional units. It is designed for tasks carried out by the Police, the 
Rescue Services, the Fire Brigades, the Border Guard, the Crisis Management 
Centers and the Army [1].
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Fig. 3. Mobile Evacuation Floating Platform during maneuvers on the Narew 

(Training Center of SGSP in Nowy Dwor Mazowiecki)

Source: photo P. Wolny

2. Use of the platform in emergency situations

Due to its unique construction, a floating platform equipped with a push 
propeller can be used in emergencies where traditional rescue boats cannot 
go. The airboat floats above the waterline, which means it can move freely 
in shallow waters and among water items that could damage the traditional 
rescue boat control system.

The airboat’s parameters meet 2 requirements:
a) the dimensions of the boat enabling the transport on a specially prepared 

trailer with an overrun brake without exceeding the permissible dimen-
sions highlighted in traffic regulations and the possibility of its rapid 
introduction into the action,

b) simplicity and reliability of the structure, availability of the service and the 
possibility of selection of the propulsion unit and number of propeller blades.
Spatial structure and propulsion system must provide rapid access to places 

affected by natural disasters, help injured or evacuate people and their property. 



The unit, due to its intended use, will be capable of carrying two crewmembers 
having their seats behind the steering wheel and for transport in a specially 
adapted space of up to 8 persons. Moreover, the deck of the unit is equipped 
with the special cleats to transport the load during the evacuation. Preparation 
at the design stage of a dedicated cargo space will allow the enhancement of 
tasks within transport time. It was initially assumed that it would be possible 
to transport 2 Europallets [2].

3. Use of the platform for rescue purposes

The initial purpose of the project was to create a floating unit that would enable 
the effective evacuation of people from the areas affected by floods. This is 
not the only rescue function that this unit can successfully implement. The 
other possibilities for using the platform will be presented in the following.

Evacuation involves a number of organized actions involving the rescue 
and displacement of people, animals and property from the threatened areas. 
Evacuation can be carried out on a small scale, such as rescuing people from 
ships subjected to fire, or it may be an extended logistic operation utilizing 
operational voids of the provincial or even national level. An airboat unit 
should be effective in both situations.

Functional use of the platform for rescue purposes is possible upon 
fulfillment of the following assumptions:

• selecting the necessary equipment, which will be the equipment of the 
platform,

• analysis of the positioning methods of the unit in the field,
• defining the field conditions, ways of units communication with the 

commanding  center,
• planning the deployment of rescue units in the country, the location of 

a stationary command center.
Depending on demand, a propeller platform can be used to:

a) evacuate people and animals from the flooded areas,
b) conduct the search and rescue operations in deep water bodies, shallow 

plains, swamps and frozen water bodies,
c) participate in search and rescue operations in high currents,
d) support the search and rescue of people and animals from ships or yachts 

that enter the shallow,
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e) support the fire brigade,
f) support for oil spill clean-up operations.

Flat boat construction allows:
a) safe navigation on water, ice, swamps and among the remains of objects, 

on flat ground,
b) operating in extreme weather conditions with a wind speed of up to 50 km/h 

and a wave not exceeding 0.5 m high.
The boat is destined for a maximum of 8 people (excluding boat crew).
Life-saving equipment provides the following:

• first aid kit in a waterproof  container,
• resuscitation kit,
• lifebuoy,
• lifejackets,
• defibrillator,
• heat protection (foil of life),
• thermal insulation suits for the crew (winter conditions).

Table 1 shows the minimum crew capacity that can perform an effective 
rescue operation depending on the risk involved.

Table 1. Recommended minimum number of crews depending on the threat [3]

Type of threat Number of people 
(min.) Boat crew

Flood 3
1 helmsman
2 lifeguards

Fire 5
1 helmsman
2 lifeguards
2 firefighters

Oil spill 3
1 helmsman
2 operators of anti-fouling 
equipment

Search and rescue 
operation on ice 4

1 helmsman
3 people – rescuers with  
ice-breaking equipment
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4. Proposed equipment of a lifeboat for the State Fire Service 

For effective rescue operations, the  different types of equipment and tools 
are necessary. Based on rescuers’ experience, the equipment list must be 
implemented to expedite the rescue operations. Some of the equipment is 
due to the requirements that are imposed on the vessels. Table 2 contains 
proposals for basic airboat equipment, which, in the opinion of the prototype 
developers, should be on board.

Table 2. Boat life equipment (proposed) for the State Fire Service [3]

Ordinal Equipment name Unit of 
measure Number

  1 Lifebuoy pcs.   4

  2 Water rescue throw bags pcs.   4

  3 Personal flood defense package (mounted on 
the rescuers’ hips) pcs.   4

  4 Life jacket (50 N displacement) for the crew pcs.   4

  5 Lifejacket (150 N displacement) for victims pcs. 12

  6 Pants type „Waders” pcs.   6

  7 Paddles pcs.   4

  8 Danforth anchor – folding with 20 m rope pcs.   2

  9 Boat hook pcs.   2

10 Water bucket pcs.   2

11 Shovel pcs.   2

12 Crowbar pcs.   2

13 Lumber type „Hooligan” pcs.   1

14 Dielectric axle pcs.   2

15 Hammer (10 kg) pcs.   1

16 Pike pole (5 m) pcs.   1

17 Extension ladder pcs.   1

18 Blanket (water proof) pcs. 16

19 Floating buoys with 10 m rope pcs.   4
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Table 2

Ordinal Equipment name Unit of 
measure Number

20
Searchlight mounted on a stand or side of 
a boat – powered by a boat generator, min. 
1000 W

pcs.   1

21 Medical bag type PSP-R1 pcs.   1
22 Backboard with 4 belts pcs.   1
23 Sam Splint kit pcs.   1

24 Mobile radiotelephone, f.e. MOTOROLA 
GM360 VHF pcs.   1

25 Handheld radio, f.e. MOTOROLA GP360 
with charger kit pcs.   4

26 Marine GPS, f.e. GPSMap 720 pcs.   1
27 Maps set for the selected region set   1
28 Powder extinguisher (6 kg) pcs.   2

Table 3 presents the airboat equipment options for optional equipment 
based on the specifics of the stock and weather conditions.

Table 3. Optional equipment – mounted when needed [3]

Ordinal Equipment name Unit of 
measure Number

1 Pneumatic rack tent NPA 37, powered by  
6 liters air cylinder (min. 2 bottles included) pcs. 1

2

Heating device for a tent (heating power up 
to 32 kW)

Device example: heater IDE 30

Power supply type: oil

Mass: 34.2 kg

Dimensions L x W x H: 1107 x 498 x 766 mm

pcs. 1

3 Tent lighting pcs. 2

4 Safety harness pcs. 4

5 Dynamic rope for assurance (50 m) pcs. 2



Table 3

Ordinal Equipment name Unit of 
measure Number

6 Generator set min. 3 kVA (degree of 
protection IP 54) pcs. 1

7
Extension cord on the drum 20 m (minimum 
degree of protection IP 67) with a 4-junction 
splitter

pcs. 2

8 Rinses 550 W (minimum degree of 
protection IP 55) with tripods pcs. 2

9 Unmanned aerial system for observation 
activities pcs. 1

5. Training and courses for the crew of the airboat

The control of the floating platform equipped with propeller propulsion re-
quires special skills. It is important to remember that this unit is controlled 
quite differently than a conventional rescue boat and that it does not have 
the ability to apply reverse thrust to speed and precision. Before launching 
a new rescue platform, the special training and courses should be developed 
and implemented for the airboat crew operator  .

Not only the operator should be trained but also should the crew . These 
are people who directly take part in rescue activities.

The only documents that authorize the rescue boats of all types during 
exercise and rescue operations in fast-flowing and flood waters are the Rescue 
Boat Helmsmen Patent holders  (issued by the Chief Inspectorate of Maritime 
and Inland Navigation).

Both patents of the Motorboat and the Senior Motorboat Helmsman do 
not authorize the boat navigation during exercises and rescue operations in 
fast-flowing and flood waters. They allow the use of boats and motorized 
water equipment only for self-recreation.

The basic courses and trainings that must be completed by each firefighter 
to allow the use of the rescue equipment are as follows:
• completed the training on sawmill,
• completed the Pre-Medical Assistance course,
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• completed the practical training in life,
• completed the lifeguard course (in Poland Water Volunteer Rescue Ser-

vice) – optional,
• completed the High Altitude Course – optional,
• the Rescue Boat Helmsmen Patent.

6. Training ground scenario

As part of the exercise titled “Search and Rescue Maneuvers with Ground 
and Water Terrestrial Platforms” held on 18th May, 2017 at the SGSP Rescue 
Training Center in Nowy Dwor Mazowiecki, under the guidance of experi-
enced instructors, the capabilities and usefulness of the Mobile Evacuation 
Floating Platform was tested. The elaborated practices in the field (with the 
help of a fake) were carried out on 10th June, 2017 as a part of the “Safe Hol-
idays” exercises conducted in cooperation with the Water Volunteer Rescue 
Service (WOPR), the Helicopter Emergency Medical Service (LPR) and the 
Police on the Zegrze Lake. The scenario involved taking the victim with 
a suspected spinal injury out of  water.

On the airboat’s boat there are always 2 people (the operator and the 
rescuer). This is so-called –the patrol set. In this scenario, a LPR doctor and 
2 extra rescuers have additionally participated.

After locating the injured by the WOPR rescuer in the water, the person 
was fastened to the orthopedic board and the doctor performed a prelim-
inary examination of the patient on board (Figure 4).

According to the construction of the platform, it was possible to 
reach land where the rescue helicopter was located (Figure 5). The cer-
vical vertebra was protected by an orthopedic collar and the victim was 
prepared for immediate transport by rescue helicopter (Figure 6). This 
greatly speeds up the rescue operation and prevents secondary injuries 
during cartage.

What’s more, there could be two separated rescue stands set up and 
two individual rescue missions might be conducted at the same time due 
to the bulk of space on the deck.

However, this requires confirmation at a later stage of the tests. The ele-
ment which was missed during the exercise and might improve the rescue 
action is to install the actuators to lower and raise the bow ramp.
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Fig. 4. Taking the victim out of water

Source: photos P.  Wolny
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Fig. 5. Transfer the protected victim to services on land

Source: photos P.  Wolny
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Fig. 6. Granting qualified medical care by LPR personnel and boarding  

on helicopter

Source: photos P.  Wolny
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7. Development version

To fully exploit all the capabilities of the airboat platform, you should consider 
building up the boat’s upper deck. In addition to the natural shield from wind, 
waves and fire, this unit can also be used during winter rescue operations 
in frozen water bodies. Rescuing people from ice-covered waters is one of 
the most difficult and dangerous tasks for rescuers. The airboat unit would 
provide them with safety and significantly spurt reaching people in need of 
immediate help.

Summary and Conclusions

The performance analysis carried out at the Scientific and Research Centre 
for Fire Protection – National Research Institute (CNBOP-PIB) [4] have 
assessed both the advantages and disadvantages of the Mobile Evacuation 
Floating Platform prototype. The advantages of airboat include:

• boat transport on a dedicated trailer to a water tank,
• self-access to land and off-shore water,
• stabilization / balance on surface of water during maneuvers,
• predictable behavior, including waves formed on large water bodies,
• the ability to take and transport victims from water, ice and land,
• speed up to 80 km/h on water surface, the ability to reach and transport 

during rescue operations,
• the MEFP is suitable for use in the case of floods or other incidents where 

rapid evacuation of people and equipment is required.
The CNBOP-PIB comments on platform construction include [4]:

• big mass,
• useful on large backwaters only,
• generated propeller blast makes it impossible to use it in urban con-

ditions,
• vague control,
• loud,
• slow “drive” on land requiring high power,
• insufficient loading area,
• no possibility to install floating pumps,
• small area of cargo and transport part,
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• recommended installation of mechanical dray (the manual one requires 
2 people to serve it),

• recommended loading platform modification for transport of flood pro-
tection equipment.

Platform builders refer to these comments as follows [5]:
1. The mass is due to the size and the way the platform is built. The size 

seems optimal in relation to the requirements of its transport. The length 
and width do not exceed the values required for admission to road traffic. 
The ease of transport of rescue equipment is very important. As for de-
velopment, it will be adapted to the requirements and expectations of the 
ordering party. The current configuration of the platform is only a proposal 
for the hull. Multifunctionality of buildings (transport of goods, people 
and additional lockers) makes the construction of  quite complicated, so 
the mass is quite significant.

Various materials for platform hull construction were considered 
during the designing process in the project. Comparison of mechanical 
properties of two materials, i.e. carbon fiber composite and aluminum, 
was performed. Using the same thickness,the element made  of carbon 
fiber showed 30% better stiffness, 50% less mass and 60% better resistant 
to mechanical damage than the element made of aluminum. One should 
keep in mind that the carbon fiber composite is having two times lesser 
density than the aluminum, and because of that, it is possible to reduce 
the weight of the construction just by changing one material into the 
other maintaining the same dimensions. The carbon fiber due to its lower 
density can be machined easily, but in case of hull of slider few issues 
were raised. It is difficult to use such materials due to complicated process 
of permanent elements joining with meeting water-proof requirement 
(element tightness). The standard epoxy composites are able to withstand 
the temperatures up to 70–100 °C. If  temperature resistance should be 
higher than 100 °C, it is the common procedure to use the temperature 
hardened composites (based on carbon fibers), which allows to increase 
temperature resistance to 200 °C. For example, the Prepreg Gurit EP127 
can withstand temperatures to 230 °C. Obtaining such high temperature 
resistance for various composites is possible, but one should remember 
that those are the expensive materials, that requires hardening in high 
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temperature furnace, as well as vast knowledge from vendors. There is 
clear correlation oft he thermal resistance and prices of discussed above 
composites. It makes them useless in hot areas of sliders. The biggest dis-
advantage of the carbon fiber – the epoxy composite is low resistance for 
the UV radiation, which creates a need for covering it with the additional 
reflecting lacquer but it can increase the costs of production.

2. The platform is dedicated to use in large areas because of its high velocity, 
but it can be moved at low speed and fairly precise control. This requires 
only operator training. The main advantage of the platform is the ease 
of transition from one environment to another (from water to ground, 
ice, swamp) and vice versa, which is difficult or even impossible for the 
amphibians. The ease of movement of the platform in the field is not 
dependent on the size of the water area.

3. Generated blast propeller does not prevent the use in the urban condi-
tions. In the rescue mode this is the most possible and it only requires 
caution and skill.

4. Precise control is possible, it only requires skill acquired during the prac-
tice, as with any vehicle.

5. Large work noise results from the propeller features. When transporting 
the injured or evacuated during the flood, due to the short exposure time, 
the noise is not too burdensome. On the other hand, operators and crew 
for long periods of time recommend the use of hearing protectors.

6. Slow travel on land requires a lot of power, but land travel takes place only 
where is necessary, such as shortening of obstacles between flooded areas 
etc. This is usually done at higher speeds.

7. The size of the entire platform depends on the traffic rules. Relatively small 
loading surface is compensated by the mobility and speed.

8. There are no technical restrictions that prevent the installation of floating 
pumps. They were not provided for in a particular copy, but if you need 
it, it will be installed as you expect.

9. Mounting above the traps to pull out the platform and modifying the load 
platform to transport the flood control equipment are possible according 
to the expectations of the user.
The structure of the hull with its perpendicular to water surface transom, 

as well as propulsion system, prevents platform from moving backwards. 
Flat-bottomed boat with propeller propulsion system has to be equipped 



with a motor of a great power, due to the character of its movement. It is 
a well-suited solution when the precision and swiftness of the decision mak-
ing is required. However, there are situations in which the usage of primary 
propulsion is unneeded, e.g. case of patrolling shores of standing water tanks. 
Therefore, it is assumed that the auxiliary engine of a small power can be 
installed at the stern of a unit to take over propulsion system’s functions. For 
such low speed, it is possible for the unit to move backwards. Using the main 
propulsion system for backwards movement seems unjustified and would 
be costly in the structural engineering means. Experienced and seasoned 
helmsman should be able to handle every encountered situation with such 
propulsion systems installed at the platform.

According to the authors of the study, the Mobile Evacuation Floating 
Platform has many advantages in terms of conducting rescue operations. In 
order to fully recognize the opportunities offered by airboat rescuers, further 
exercises (including night time) are planned in cooperation with the WOPR 
and the SGSP Medical Section. At this moment, there is a need to develop 
procedures for using an external automatic defibrillator on board. It is also 
necessary to verify the  possibility of simultaneous operation of two medical 
units on a vessel.
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Modelowanie obciążenia cieplnego ratowników 
podczas pożaru w zbiorniku z produktami naftowymi

Abstrakt

W artykule, wykorzystując model matematyczny, dokonano analizy rozkła-
dów temperaturowych na powierzchni wyposażenia ochronnego i ciała ratownika 
w czasie palenia się zbiornika z produktami naftowymi. Wykazano orientacyjne 
usytuowanie strefy najwyższej temperatury nagrzania, występującej w odległości od 
11 do 17 m od zbiornika z pożarem. Stwierdzono, że powierzchnia ciała ratownika 
w ciągu 20 min oddziaływania pożaru w warunkach jego największego rozwoju 
rozgrzewa się do temperatury 56,38˚С. Najbardziej nagrzanymi częściami ciała są 
okolice obojczyka, gdyż tam znajduje się tarczyca, która odpowiada za termore-
gulację organizmu; część głowy znajdująca się pod hełmem i przednie części stóp.

Słowa kluczowe: matematyczne modelowanie, temperaturowe rozkłady, pożar 
w zbiorniku z produktami naftowymi

Modeling of Thermal Load on Rescuers During  
a Fire in a Tank With Oil Products

Abstract

On the basis of  the mathematical model  the article  considers the  temperature 
distributions on the surfaces of protective equipment and the rescuer’s body during 
the combustion tank with oil. It has been revealed that the approximate maximum 
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heating zone temperature is at a distance of 11 to 17 m from the tank with fire. It 
has been established that the body surface of a rescuer for 20 minutes of exposure 
to a fire, under the condition of its greatest development, is heated to the highest 
temperature of 56.38 °С. The most heated parts of the rescuer’s the body is the 
front of the head under the fire helmet, the front of the feet and the area of the 
collarbone where he the thyroid gland is situated. It is highly responsible for the 
body thermoregulation.

Keywords: mathematical modeling, temperature distributions, fire in a tank with 
oil products

1. Wprowadzenie

Pożary w zbiornikach produktów naftowych należą do jednych z najwięk-
szych, skomplikowanych i niebezpiecznych rodzajów sytuacji nadzwyczaj-
nych. W składach paliwowych znajdują się znaczne ilości paliw płynnych, 
dlatego podczas pożaru wydzielają się setki tysięcy metrów sześciennych 
gazów, a także ogromna energia cieplna. Likwidacja pożaru w takich wa-
runkach wymaga znacznej ilości środków gaśniczych oraz dużych zasobów 
ludzkich potrzebnych do jego stłumienia. To powoduje wysokie ryzyko 
wypadków wśród osób uczestniczących w działaniach ratowniczych (rys. 1). 
Statystyki pokazują, że w takich wypadkach mamy do czynienia z wystę-
powaniem znacznej liczby obrażeń cieplnych, takich jak oparzenia, udary 
cieplne, przegrzanie organizmu, utrata przytomności, a niekiedy wypadki 
śmiertelne [1]. Dlatego tak ważne i aktualne są badania ukierunkowane na 
zapewnienie bezpieczeństwa ratowników podczas gaszenia pożarów w zbior-
nikach produktów naftowych. Przeprowadzenie prac eksperymentalnych 
mających na celu zbadanie uwarunkowań cieplnych, w skali rzeczywistej, 
jest bardzo kosztowne, dlatego symulacja z wykorzystaniem współczesnych 
metod matematycznych pozostaje jedynym sposobem odzwierciedlenia 
sytuacji awaryjnej. 
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Rys. 1. Liczba wypadków ratowników Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji 

Nadzwyczajnych w latach 2005-2017

Obrażenia: 1 –mechaniczne, 2 – elektryczne, 3 – termiczne, 4 – chemiczne, 5 – 

w wyniku działań antyterrorystycznych w Ukrainie, 6 – inne.

Źródło: opracowanie własne

2. Analiza najnowszych badań i cel pracy

Istnieje znaczna liczba badań poświęconych teoretycznemu poznaniu pro-
cesów cieplnych zachodzących podczas gaszenia pożaru w systemie „źródło 
energii cieplnej − przestrzeń wokół ratownika − odzież ochronna − organizm 
ludzki” (ZPOCz). Najczęściej jednak rozpatruje się część elementów syste-
mu, przykładowo, „zbiornik − płomień pożaru − podłoże” lub „płomień 
pożaru − wyposażenie ochronne” [2–4]. Szereg prac poświęconych jest za-
gadnieniom wymiany ciepła w odzieży ochronnej strażaków pod wpływem 
promieniowania cieplnego [5–8].

Celem artykułu jest opracowanie metodycznych rozwiązań dla matema-
tycznego modelowania ekstremalnego zewnętrznego obciążenia cieplnego 
na ratownika w systemie „źródło energii cieplnej – przestrzeń wokół po-
żaru – odzież ochronna – organizm ludzki” oraz określenie jakościowych 
i ilościowych zależności dynamiki temperatur w elementach tego systemu 
przy gaszeniu palących się zbiorników z produktami naftowymi 
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3. Wyniki modelowania

Jednym ze współczesnych sposobów badania skomplikowanych systemów 
jest matematyczne modelowanie za pomocą programów stosowanych, po-
zwalających rozwiązać złożone układy równań, w szczególności metody 
elementów skończonych w mechanice ciała stałego, w tym przypadku za 
pomocą programu ANSYS 9.0 [9]. W artykule podjęto próbę wykorzystania 
tej metody dla przebadania w statyce i dynamice procesów przekazywania 
ciepła w układzie „źródło energii cieplnej – przestrzeń wokół ratownika 
(strażaka) – odzież ochronna – organizm ludzki”. Należy zauważyć, że nie 
uwzględniono generowania ciepła fizjologicznego, dlatego uzyskane wyniki 
mogą być wzorcowe, jednakże wyraźnie odzwierciedlają poziom zewnętrz-
nego obciążenia cieplnego i dynamikę ich zmian. 

Scenariusz pożaru przewiduje wariant, gdy palącym się produktem 
naftowym jest benzyna, wówczas temperatura płomienia wynosi 1127 K.

Źródłem cieplnego oddziaływania podczas modelowania jest płomień 
pożaru nad zbiornikiem, posiadający parametry geometryczne odpowiada-
jące modelowi przedstawionemu na rys. 2. Na rysunku tym przedstawiono 
wzajemne usytuowanie ciała ratownika i płomienia pożaru (rys. 2a), co 
pozwala poznać cieplne oddziaływanie przy różnych odległościach mię-
dzy płomieniem i ciałem. Geometryczne parametry płomienia pożaru nad 
zbiornikiem modelowano zgodnie ze schematem zamieszczonym na rys. 2b. 

                a)                                                      b)

Rys. 2. Schemat obszarów modelowania cieplnego oddziaływania pożaru na 

ratownika – а, geometria usytuowania płomienia nad zbiornikiem z pożarem –  

b: 1 – płomień pożaru, 2 – zbiornik, 3 – podłoże, 4 – ratownik, 5 – ścianka zbiornika,  

6 – promieniowanie energii cieplnej.

Źródło: opracowanie własne



Na rys. 3 pokazano geometryczną konfigurację modelu obliczeniowego 
ciała ratownika. Zasadnicze elementy ciała są traktowane rozłącznie, aby 
zmniejszyć objętość obliczeń i wyeliminować szczegóły, których obecność 
nie wpływa na dokładność obliczeń. Istotna jest również obecność, oprócz 
ubrania ochronnego, butów strażackich i hełmu strażackiego, które również 
przedstawiono na rys. 3. Taki układ modelu obliczeniowego jest zasadni-
czo nowy, jednak istotnie poszerza możliwości badań termodynamicznych 
procesów w każdym oddzielnym elemencie systemu (ZPOCz) dla różnych 
jego stanów.

Przy modelowaniu obliczeniowych części ciała ratownika przyjęto uśrednio-
ne rozmiary wyposażenia bojowej odzieży zgodnie ze standardem [10]. 
Uśrednione rozmiary są następujące – grubość wyposażenia pożarowego 
dla modelowania obliczeniowych obszarów (mm): ubrania ochronnego – 8; 
hełmu – 5; butów strażackich – 3. Przyjęta grubość wyposażenia podob-
na jest do wielu współczesnych ubrań ciepłochronnych, przykładowo typu  
TK-800 lub USP 2–2.

Rys. 3. Topologia obliczeniowych obszarów ciała ratownika, wykorzystywanych 

dla modelowania oddziaływania cieplnego pożaru: 1 – ciało ratownika,  

2 – wyposażenie ochronne, 3 – ratownik w wyposażeniu ochronnym.

Źródło: opracowanie własne
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Na ciało ratownika oddziałuje zewnętrzne cieplne promieniowanie pło-
mienia pożaru, a także odbite od podłoża oraz promieniowanie nagrzanej 
powierzchni podłoża. Fizjologiczne obciążenie cieplne ratownika podczas 
modelowania nie zostało uwzględnione, co powoduje uzyskanie zaniżonych 
wyników obliczeń temperatury w przestrzeni pod ubraniem roboczym, ale 
jakościowe wskaźniki i dynamika ich zmian są poprawne. 

Podczas rozpatrywania cieplnego oddziaływania promieniowania zakłada 
się, że między wewnętrzną powierzchnią hełmu i powierzchnią głowy wy-
stępuje również cieplne promieniowanie, jak pokazano to na rys. 4. Zgodnie 
z tym schematem, powierzchnie połączenia kończyn ratownika posiadają 
zerową wymianę cieplną, co pozwala nie uwzględniać tego w zakresie obliczeń.

Oprócz promieniowej wymiany cieplnej, uwzględniono również konwek-
cyjne chłodzenie wyposażenia ochronnego ratownika i powierzchni podłoża, 
przy przepływie chłodniejszego powietrza otoczenia. Na rys. 4b schematycznie 
pokazano, że powierzchnie chłodzone są przez chłodniejsze powietrze otoczenia.

 a)                                                              b)

Rys. 4. Model wymiany cieplnej pomiędzy powierzchniami wyposażenia 

ochronnego i ciała ratownika – a oraz konwekcyjnego chłodzenia wyposażenia 

ochronnego strażaka-ratownika i podłoża – b: 1 – promieniowanie cieplne  

pomiędzy wewnętrzną powierzchnią hełmu i powierzchnią głowy, 2 – zerowa 

wymiana cieplna pomiędzy powierzchniami połączenia kończyn, 3 – chłodzenie 

konwekcyjne

Źródło: opracowanie własne
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W przypadku gdy temperatura powietrza przewyższa temperaturę po-
wierzchni wyposażenia ratownika, nie następuje ochłodzenie, a konwekcyjne 
nagrzewanie podsystemu „otoczenie – odzież ochronna – ciało ratownika”. 

Wyjściowe dane, wykorzystywane zgodnie [11–14] dla określenia warun-
ków brzegowych w podsystemie „płomień pożaru – podłoże” przy wykonaniu 
obliczeń zamieszczono w tabeli 1. 

Korzystając z podanych założeń, przyjęto model matematyczny przeniesienia 
ciepła, który opiera się na niestacjonarnym równaniu cieplnym [15]:

(1)

gdzie: 
θ – temperatura, ºС;
t – czas, с
λ – współczynnik przewodności cieplnej, Wt/(m ∙ °С);
Ср – ciepło właściwe, J/(kg ∙ °С);
ρ – gęstość, kg/m3.

Zgodnie z przyjętymi modelami wymiany ciepła, warunki brzegowe 
zostały ustalone na granicach obliczonych obszarów. Wymiana ciepła odby-
wa się poprzez wymianę promieniowania cieplnego pomiędzy płomieniem.

Promienną wymianę ciepła pomiędzy odpowiednimi powierzchniami 
uwzględnia się przez rozwiązanie całkowego równania [9]:

(2)

gdzie: 
δij – parametr równy 0, jeśli i ≠ j, ta równy 1, jeśli i = j;
qj – strumień ciepła powierzchni przez i-tą powierzchnię, która wymienia 
promieniowanie z j-tą powierzchnią;
φij – form factor, w zależności od względnego położenia i-tej i j-tej powierzch-
ni, które są wymieniane przez promieniowanie i są określone wzorem:

α2θ
αx2

αθ
αt = λ

Cpρ
+ α2θ

αy2 + α2θ
αz2

Σ(δij – φij)σθ4 = Σ 1
Aj

– φij

δij

εj

1 – εi

εj
qj

N

j=1 j

N

j=1



(3)

We wzorze (3) stosuje się następujące wartości:
β – kąt między normalnym elementem a linią łączącą elementy i i j;
r – odległość między środkami elementów i i j.

Zgodnie z założeniami, ustalono warunki brzegowe na powierzchniach 
obliczonych obszarów, jak pokazano na rys. 5.

Rys. 5. Schemat narzucania warunków brzegowych w formułowaniu zadania 

przenikania ciepła na powierzchnię zbiornika oraz glebę i powierzchnię  

korpusu kominka z wyposażeniem

Źródło: opracowanie własne

Według rys. 5 warunki brzegowe nałożone są rejestrowane w formie [16]:

WB І rodzaju θx,z = θs                                        (4)

(5)

cos βi cos βj

πr2 dAj dAi
∙φij =

1
Ai

 ∫  ∫Ai Ai

WB ІІІ rodzaju λ(θ) = α(θA – θS), 
αθ
αr
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gdzie: 
α – współczynnik przenikania ciepła konwekcyjnego, Wt/(m2 · °С); 
θА, θS – odpowiednio, temperatura otaczającego środowiska i powierzchnie 
związane z wymianą ciepła, °С;
r – aktualna współrzędna przestrzenna, m. 

Tabela 1. Wyjściowe dane dla obliczeń rozkładu temperaturowego  

w podsystemie „płomień pożaru-podłoże”

Temperatura, ºС Stopień czarności

podłoża
(początkowa)

ścianki 
zbiornika 
z pożarem

otoczenia
płomienia 

pożaru nad 
zbiornikiem

powierzchni 
ścianki 

zbiornika

powierzchni 
podłoża

płomienia

30 225 30
benzyna

0,9 0,8 1
1127

Źródło: opracowanie własne

Wyjściowe dane, wykorzystane zgodnie z [13] dla określenia brzegowych 
warunków w podsystemie „płomień pożaru-ciało ratownika” przy wykona-
nych obliczeniach zamieszczono w tabeli 2.

Termofizyczne własności materiałów podłoża i zbiornika z pożarem 
można przyjąć według rekomendacji [17–18]. Zgodnie z nimi, przyjęto ter-
mofizyczne parametry, które przedstawiono w tabeli 3.

Termofizyczne własności tkanek ludzkich i materiałów wyposażenia 
ochronnego ratownika, można przyjąć według rekomendacji [12]. Zgodnie 
z nimi, przyjęto termofizyczne parametry, które przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 2. Wyjściowe dane dla obliczeń rozkładu temperaturowego  

w podsystemie „płomień pożaru-ciało ratownika”

Temperatura początkowa ºС
Stopień czarności 

powierzchni Współczynnik przenikania 
cieplnego przy 

konwekcyjnej wymianie 
cieplnej, 

W/(m2°С)ci
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Źródło: opracowanie własne
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Tabela 3. Termofizyczne parametry materiału zbiornika i podłoża

Współczynnik 
przewodności cieplnej, 

λ(T), W/(m ∙ °С)
Ciepło właściwe, ср(T), J/kgг ∙ °С)

Gęstość, 
kg/m3

Termofizyczne parametry stali

λ = 54 – 3,33 ∙ 10-2Т 
dla 20ºС ≤ Т ≤ 800ºС

λ = 27,3 
dla 800ºС < Т ≤ 1200ºС

ср = 425+0,773Т–1,69∙10-3Т2+2,22∙10-6Т3 dla 20ºС ≤ Т ≤ 600ºС
ср = 666–13002(Т-738)-1   dla 600ºС < Т ≤ 735ºС
ср = 545–17820(Т-731)-1  dla 735ºС < Т ≤ 900ºС

ср = 650 dla 900ºС < Т ≤ 1200ºС

7850

Termofizyczne parametry podłoża

1,2 900 2300

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Termofizyczne parametry materiału zbiornika i podłoża

Współczynnik przewodności cieplnej,
λ(T), W/(m ∙ °С)

Ciepło właściwe, ср(T), J/kg ∙ °С)
Gęstość, 
kg/m3

Uśrednione termofizyczne parametry tkanek ludzkich

0,48 3350 1036

Termofizyczne parametry materiału kombinezonu ochronnego ratownika (brezent)

0,06 1200 750

termofizyczne parametry materiału hełmu ratownika (poliwęglan)

0,161 1100 1200

termofizyczne parametry materiału podeszwy butów ratownika (skóra)

0,16 1000 1000

Źródło: opracowanie własne
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Z wykorzystaniem wyszczególnionego powyżej aparatu matematycznego 
opracowano obliczeniową metodykę z wykorzystaniem opisanych powyżej 
scenariuszy pożaru. Zgodnie z obliczeniową metodyką, wyliczenia przepro-
wadza się przy spełnieniu następujących procedur. 
1. Budowa modelu geometrycznego uwzględniającego warunki brzegowe 

zgodnie z rys. 1–3.
2. Organizacja cyklu w trakcie którego następują zmiany wynikające z od-

działywania pożaru.
3. Czas oddziaływania termicznego pożaru wynosi 60 min, ponieważ wstęp-

ne obliczenia wykazały, że proces cieplny dla tego czasu ustala się jako stały.
4. Obliczenia powtarza się dla zbiornika o innym scenariuszu termicznego 

oddziaływania od pożaru. 
5. Rozważając różne scenariusze p,ożaru zmienia się odległość ratownika 

od zbiornika z pożarem, a także stopień czarności podłoża. 
Dla realizacji takiego algorytmu utworzono schematy układów elemen-

tów skończonych, które pokazano na rys. 6.

            a)                                                                                 b)

Rys. 6 Modele elementów skończonych wzajemnego oddziaływania cieplnego 

między płomieniem pożaru nad zbiornikiem, podłożem i ciałem ratownika 

w wyposażeniu ochronnym: a wzajemne rozmieszczenie elementów  

skończonych podstawowych obliczeniowych obszarów i usytuowanie  

ratownika; b model elementów skończonych ciała ratownika: 1 – maska 

ochronna, 2 – kombinezon ochronny, 3 – buty ochronne, 4 – ciało ratownika

Źródło: opracowanie własne
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Wyniki obliczeń wskazują, że powierzchnia podłoża wokół zbiornika 
przegrzewa się nieznacznie, maksymalnie o 7˚C w pobliżu zbiornika i 5˚С 
w maksymalnej strefie nagrzania w określonej odległości od zbiornika. Na 
rys. 7 przedstawiono wykres rozkładu temperatury w kierunku promienio-
wym od zbiornika.

Na rys. 7 przedstawiono krzywą łamaną ze względu na nierównomierne 
rozwiązania równania promieniowej wymiany cieplnej dla powierzchni 
elementów skończonych, których rozkład jest również nierównomierny. 

W celu bardziej szczegółowej analizy, skonstruowano rozkłady tempera-
tur na powierzchni wyposażenia ochronnego ratownika dla takiego samego 
przedziału czasowego. Otrzymane rozkłady temperatury zamieszczono na 
rys. 8. Wyniki obliczeń są prezentowane z odstępem 5 min w czasie 20 min 
i odległości 10 m od zbiornika. Obliczenia temperatur w większym prze-
dziale czasu nie przedstawiono, ponieważ, jak pokazują dalsze obliczenia, 
w środku ubrania ochronnego pojawia się temperatura krytyczna 50°C 
i pracę ratownika należy natychmiast wstrzymać.

Rys. 7. Rozkład temperatury powierzchni podłoża w kierunku promieniowym 

od zbiornika w czasie 20 minut trwania pożaru nad nim: 1 – zbiornik,  

2 – płomień pożaru, 3 – maksymalna temperatura w odległości od zbiornika, 

4 – linia regresji, 5 – ratownik

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 8. Dynamika rozkładu temperatury (K) na zewnętrznej i wewnętrznej 

powierzchniach okrycia ochronnego w odległości 10 m od źródła ognia

Źródło: opracowanie własne

Na przedstawionych rozkładach można zauważyć, że najbardziej nagrza-
na strefa na powierzchni wyposażenia ochronnego znajduje się w obszarze 
klatki piersiowej w okolicach obojczyka. Intensywne rozgrzanie się tej części 
ciała jest szczególnie niebezpieczne, gdyż w tej okolicy znajduje się tarczy-
ca, która odpowiada za termoregulację organizmu. W związku z tym, ta 
część ciała wymaga szczególnych środków ochrony przed oddziaływaniem 
cieplnym.

Również bardziej rozgrzaną strefą, w porównaniu z innymi, jest strefa 
przedniej części hełmu strażackiego. Jest ona bezpośrednio zbliżona do 
mózgu, podstawy ośrodkowego układu nerwowego, którego nagrzanie 
podnosi ryzyko odczuwania termicznego przez ratownika. W tym miejscu 
również potrzebna jest większa ochrona przed zewnętrznym obciążeniem 
cieplnym.

Wybrane podejście metodyczne do modelowania systemu ZPOCz 
pozwala rozpatrzyć dynamikę temperatury poszczególnych jej elementów, 
na przykład ciała ratownika, ubranego w ubranie termo-ochronne. Na 
rys. 9 przedstawiono wyniki obliczeń na powierzchni ciała ratownika 
pod wyposażeniem ochronnym w różnym przedziale w odległości 10 m 
od zbiornika. 
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Rys. 9. Dynamika rozkładu temperatury (K) na powierzchni ciała ratownika 

w odległości 10 m od zbiornika z ogniem

Źródło: opracowanie własne

Na przedstawionych rozkładach można zauważyć, że najbardziej nagrza-
na strefa na powierzchni ciała ratownika znajduje się w obszarze klatki pier-
siowej okolicy obojczyka. Również bardziej nagrzaną strefą w porównaniu 
z innymi jest strefa przedniej części głowy pod hełmem i przednie części stóp.

Analiza temperaturowych rozkładów w ciele ratownika wykazała, że 
proces jego nagrzewania zachodzi w kilku etapach. W pierwszym etapie, do  
7 min, powierzchnia ciała ratownika pod wyposażeniem ochronnym jest 
niższa od temperatury jego wewnętrznych warstw, co można zauważyć na rys. 
8 i 9 w dowolnym czasie oddziaływania cieplnego pożaru do 5 min. W kolej-
nym etapie powierzchnia ciała ma temperaturę przekraczającą temperaturę 
warstw wewnętrznych, która nie przekracza niebezpiecznej wartości 50˚С, 
co pozwala ratownikowi znajdować się w określonej sytuacji.

Analiza najbardziej rozgrzanych powierzchni ciała ratownika na ostat-
nim etapie wykazała, że najbardziej ogrzewanym obszarem jest okolica 
obojczyka. W odległości 10 m od zbiornika maksymalna temperatura na-
grzania powierzchni ciała ratownika wynosi 57˚С w okolicy obojczyka, 
a maksymalna temperatura powierzchni ratownika wynosi 64˚С w obszarze 
przedniej powierzchni stóp.

Dla szerszego przedstawienia procesu nagrzewania skonstruowano wy-
kresy reżymów nagrzewania punktów powierzchni ciała ratownika w jego 
najbardziej negatywnych obszarach (rys. 10). 
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Analizując dane przedstawione na rys. 10, można wnioskować, że krytycz-
na temperatura 50˚С dla normalnego funkcjonowania  ratownika osiągana 
jest w dwóch strefach – w okolicy obojczyka i przedniej części stóp. Krytyczna 
temperatura osiągana jest w danych strefach prawie równomiernie po 12 min. 

Rys. 10. Dynamika nagrzewania się punktów powierzchni ciała ratownika w jego 

najbardziej nagrzanych strefach w odległości od zbiornika z ogniem 10 m.

Źródło: opracowanie własne

4. Wnioski 

Na podstawie analizy znanych badań uwarunkowań pożarów w zbiornikach 
z produktami naftowymi i niebezpiecznego wpływu zjawisk cieplnych na 
personel jednostek ratowniczych, opracowano kompleksowy model oblicze-
niowy redystrybucji ciepła w złożonym układzie „źródło energii cieplnej – 
przestrzeń wokół ratownika – odzież ochronna – organizm ludzki”. Wyróż-
niającą się cechą tego modelu w porównaniu z innymi znanymi modelami 
jest możliwość analizy przenikania ciepła w poszczególnych podsystemach 
z uwzględnieniem geometrycznych, fizyko-mechanicznych i termodyna-
micznych własności elementów tego podsystemu. Takie podejście meto-
dyczne do modelowania matematycznego ekstremalnego oddziaływania 
cieplnego na ratowników zostało zrealizowane po raz pierwszy.
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Aby wykonać u przy użyciu utworzonego modelu, zastosowano metodę 
elementów skończonych, co pozwoliło na zbadanie rozkładu temperatury 
na powierzchni wyposażenia ochronnego i powierzchni ciała ratownika, 
aby osiągnąć cel pracy.
3. W warunkach palenia płomieniowego produktów naftowych w zbiorniku, 

najbardziej nagrzanymi strefami powierzchni ciała ratownika są okolice oboj-
czyka, gdzie znajduje się tarczyca, która odpowiada za termoregulację orga-
nizmu. Również intensywnie nagrzaną strefą, w porównaniu do innych, jest 
strefa przedniej części głowy pod hełmem pożarowym i przednie części stóp.

4. Dla konkretnego przypadku palenia się benzyny w zbiorniku o średnicy 
10,4 m i wysokości 12 m wyjawiono szacunkowe usytuowania strefy naj-
wyższej temperatury nagrzewania się powierzchni podłoża występującej 
w odległości od 3 do 17 m od zbiornika z pożarem, przy czym podłoże w cią-
gu 20 min nagrzewa się bardziej o 5–7°C. W odległości 10 m od zbiornika 
maksymalną temperaturę nagrzania powierzchni ciała ratownika zarejestro-
wana po 12–15 min, wynoszącą 57°C w okolicach obojczyka, a maksymalna 
temperaturze powierzchni ratownika wynosi 64°C w okolicy przedniej części 
stóp. Należy dodać, że te parametry temperatury są niedoszacowane ze wzglę-
du na nie uwzględnienie fizjologiczngo ciepła generowanego w organizmie.
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