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Proces podejmowania decyzji przez kierującego 
działaniami ratowniczymi

Abstrakt

Artykuł jest przeglądem wiedzy z zakresu procesu podejmowania decyzji wy-
korzystywanej przez kierujących w trakcie prowadzonych działań ratowniczych, 
dokonanym pod kątem obowiązujących przepisów prawnych, literatury przedmio-
tu, aktualnych zasad i procedur oraz z przedstawieniem praktycznej postaci jego 
stosowania. W materiale przedstawiono definicje procesu decyzyjnego w świetle 
teorii przedmiotu. Szczególny nacisk położono na identyfikację modelu procesu 
podejmowania decyzji dla kierującego działaniami ratowniczymi oraz szeroko 
omówiono jego etapy. Dodatkowo przedstawiono algorytm podejmowania decyzji 
oraz cykl wyszukiwania rozwiązań. Wskazano również czynniki, które kierujący 
działaniami ratowniczymi musi uwzględniać, podejmując decyzje w trakcie róż-
nego rodzaju działań. 

Słowa kluczowe: działanie ratownicze, kierujący działaniem ratowniczym, proces 
podjęcia decyzji kierującego działaniami ratowniczymi

The Decision-Making Process Used  
by the Commander of Rescue Operations

Abstract

The article is a review of knowledge in the field of decision-making process used by 
commanders during ongoing rescue operations, carried out in terms of applicable 
legal provisions, literature, current rules and procedures and presenting a practical 
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form of its application. The material presents the definitions of the decision-making 
process concerning the theory of the subject. Particular emphasis was placed on 
identifying the model of the decision-making process for the commander of rescue 
operations, and its stages have been extensively discussed. In addition, the algorithm 
for decision making and a solution search cycle are presented. The article also presents 
the factors that the commanders of rescue operations must consider when making 
decisions during various types of activities.

Keywords: rescue action, commander of the rescue action, the process of making 
a decision commander of the rescue operations

Wstęp

Ciągły rozwój cywilizacji stawia nowe wyzwania także dla ratownictwa. 
W każdej dziedzinie życia następuje wzrost potencjału, możliwości i two-
rzenia nowych technologii, które są niekorzystne dla stanu bezpieczeństwa 
i w konsekwencji wywołują nowe zagrożenia. Zwalczanie bezpośredniego 
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego wymaga organizacji odpowied-
nich działań, ich właściwej koordynacji oraz optymalnego wykorzystania 
posiadanych sił i środków. 

Na terenie Polski działalność prowadzi kilka systemów ratowniczych, 
między innymi Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) i krajowy system 
ratowniczo-gaśniczy (ksrg), w którym najbardziej rozległy zakres zadań 
realizowany jest przez Państwową Straż Pożarną (PSP). Krajowy system 
ratowniczo-gaśniczy, jako integralna część organizacji systemu bezpieczeń-
stwa wewnętrznego państwa, skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, 
w tym PSP i ochotnicze straże pożarne (OSP) oraz inne służby, inspekcje, 
straże, instytucje, a także podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy 
cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w działaniach ratowniczych [14]. 

„Zastępy ratownicze funkcjonujące w ramach ksrg w trakcie działań ratowni-
czych są kierowane przez uprawnioną osobę, zwaną kierującym działaniem 
ratowniczym (KDR)” [6]. 

W reagowaniu ratowniczym znaczącą odpowiedzialność powierza się 
właśnie KDR. To od jego decyzji zależy powodzenie podjętych przedsięwzięć, 
które muszą wynikać ze wcześniej obranej koncepcji działania ratowniczego. 
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W ratownictwie funkcjonującym w ochronie przeciwpożarowej ten etap cyklu 
działania organizacyjnego określono mianem zamiaru taktycznego. Określa 
się nim wstępną i modyfikowaną w toku wizję działania zorientowanego 
na realne cele do uratowania, co jest procesem złożonym i przebiegającym 
w warunkach specyficznych. Z problemem tym musi się zmierzyć każdy, kto 
kieruje działaniami ratowniczymi. „Rozwiązując problem, w konsekwencji 
podejmuje się decyzje. Niezwykle rzadko ktokolwiek zastanawia się nad tym, 
jak przebiega proces podejmowania decyzji w tak specyficznych warunkach, 
jak działania ratownicze. Podjęcie decyzji wiąże się z czynnikami, z których 
nie zdajemy sobie sprawy bądź wcale o nich nie wiemy. Podczas akcji nie 
ma czasu na analizowanie postępowania.”[7] „Różnorodność przyczyn po-
wstawania niebezpiecznych zdarzeń i złożoność warunków powodujących 
utrudnienia, a także rozprzestrzenianie się zagrożenia – nie mogą stanowić 
argumentów dla dowódcy kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą1, uspra-
wiedliwiających opóźnienie inicjatywy i przedsięwzięć organizacyjnych, ma-
jących na celu zapewnienie sprawnego, w każdych warunkach, dowodzenia.  
[…] Istotą dowodzenia jest twórcze podejmowanie decyzji opartych na prze-
słankach naukowych oraz przewidywanie oddziaływania decyzji na siebie 
tak, aby kolejna była logicznym następstwem decyzji poprzednich, w czasie 
uwzględniającym aktualną sytuację pożarową.”[7] 

Kierujący działaniami ratowniczymi musi wypracować optymalne roz-
wiązania i przedstawić je w formie rozkazów lub poleceń [18] uczestnikom 
realizującym niezbędne zadania ratownicze. 

1. Proces decyzyjny

Słowo decyzja pochodzi od łacińskiego decisio, co oznacza rozstrzygnię-
cie. Literatura w przedmiocie zarządzania i organizacji określa decyzję jako 

„świadomy, nielosowy wybór jednego z wielu (co najmniej dwóch) sposobów 
działania.” [5] 

Każdy proces podejmowania decyzji charakteryzuje się jednakowymi 
elementami składowymi. Schematycznie przedstawiono je na rys. 1.

 1 Cyt.: „dowódcy kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą” – składnia archaiczna, powinno 
być: kierujący działaniem ratowniczym. Żaden z aktów prawnych nie powołuje pojęcia 

„akcja ratowniczo-gaśnicza”.



Rys. 1. Składowe procesu decyzyjnego

Źródło: opracowanie na podstawie [11]

Jak pokazano na rys. 1, jedną z pięciu składowych procesu jest decydent 
i w ratownictwie jest nim KDR. Jest to osoba uprawniona do podejmowania 
wyborów, ponosząca za nie jednoosobowo odpowiedzialność. Decydenta 
charakteryzują jego cechy osobowościowe, zasoby wiedzy, doświadczenie oraz 
predyspozycje. Kolejną składową stanowi zbiór dopuszczalnych sposobów 
działania. Powinien on zawierać co najmniej dwa warianty charakteryzujące 
się stuprocentową wykonalnością. 

Funkcja użyteczności polega na przypisaniu wariantom działania wagi 
przedstawiającej użyteczność zastosowania danego wariantu. Oznacza to 
tyle, że KDR podejmując określoną decyzję, powinien posiadać wizję celu 
i podejmować tylko te działania, które pozwolą w jak największym stopniu 
na jego osiągnięcie. 

Zbiór elementów świata zewnętrznego, to wszystkie uwarunkowania, 
wydarzenia, elementy otoczenia decydenta wpływające w sposób pośredni lub 
bezpośredni na podejmowane wybory. W celu wypracowania jak najlepszych 
rozwiązań, decydent powinien je na bieżąco monitorować oraz uwzględniać 
w rozpatrywaniu kolejnych składowych procesu. 
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Ostatnim elementem procesu decyzyjnego jest niepewność stanu świata 
zewnętrznego. Obejmuje sytuacje, w których może dojść do wystąpienia 
zjawiska losowego − niekorzystnego oraz każdego, mającego wpływ na pra-
cochłonność osiągnięcia założonego celu. 

Zdaniem autorów [4], proces decyzyjny obejmuje następujące czynniki: 
• identyfikację problemu; 
• określenie wymagań (ograniczeń); 
• ocenę alternatywnych rozwiązań i wybór najlepszego. 

Sama decyzja stanowi akt końcowy skomplikowanego procesu decyzyj-
nego. Proces ten opiera się na zbiorze operacji myślowych, uporządkowanej 
ocenie sytuacji decyzyjnej oraz wyborze najbardziej korzystnego wariantu [5]. 
Podejmowanie decyzji jest przedmiotem badań naukowców. Dziedzina nauki 
obejmująca analizę i wspomaganie decyzji, to teoria decyzji. 

Rozważając temat związany z decydowaniem, warto zauważyć, że podję-
cie decyzji nie zawsze wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy. Jest to 
jednak niezbędne, gdy [5]: 

• decydent posiada wiele wariantów decyzyjnych; 
• sytuacja decyzyjna jest skomplikowana; 
• decyzja niesie za sobą duże ryzyko wystąpienia zdarzenia niekorzystnego, 
• proces decyzyjny charakteryzuje się dużą złożonością i posiada wiele etapów;
• sam problem decyzyjny posiada dużą wagę. 

W odniesieniu do znajomości sytuacji decyzyjnej, a więc charaktery-
styki problemów, z jakimi decydent ma do czynienia oraz charakterystyki 
środowiska, w jakim aktualnie się znajduje, decyzje mogą być podejmowane 
w trzech sytuacjach [2]:

• pewności, gdy decydent posiada szczegółowe, dokładne i pewne infor-
macje, na których jest w stanie oprzeć swoje działania. W tym przypadku 
proces decyzyjny polega na wypracowaniu kilku wariantów działania oraz 
wyborze najbardziej optymalnego. Sytuacja ta pozwala na przewidzenie 
skutków działań ze stosunkowo dużą pewnością;

• niepewności, gdy decydent nie zna wszystkich czynników oddziałujących 
na sytuację decyzyjną oraz nie może określić prawdopodobieństwa ich 
wystąpienia. Z sytuacją niepewności decydent ma do czynienia, gdy 
problem jest bardzo złożony, a środowisko ulega dynamicznym zmianom;

• ryzyka, gdy wybrany przez decydenta wariant działania nie powiedzie się, 
działanie może pociągnąć za sobą pewne skutki zależne od decydenta. 

Proces podejmowania decyzji przez kierującego działaniami ratowniczymi 11



Sytuacja ta dotyczy zatem niepewności działań własnych. Niepewność tę 
można zmniejszyć poprzez szczegółową analizę ryzyka.
Do najtrudniejszych decyzji należą te, podejmowane w warunkach zmien-

ności otoczenia, konfliktu, stresu oraz niedostatecznej liczby pewnych informa-
cji [9]. Wiąże się to z przeprowadzeniem procesu decyzyjnego w ekstremalnych 
warunkach. Decyzje podejmowane w takich okolicznościach obarczone są 
dużym ryzykiem i znaczną niepewnością [8]. Do organizacji szczególnie na-
rażonych na dynamiczną zmienność warunków otoczenia decydenta należą 
między innymi: służby ratownicze, straż pożarna, wojsko oraz inne organizacje 
ratownicze. 

2. Model procesu podejmowania decyzji przez KDR

W literaturze traktującej o ochronie przeciwpożarowej wyraźnie zarysował 
się model procesu podejmowania decyzji przez KDR właściwy dla warunków 
w ratownictwie, oparty na tradycyjnym i w dużej mierze aktualnym trybie 
podejmowania, prowadzenia, likwidowania zagrożenia oraz jego skutków. 
Model ten najpełniej odpowiada sytuacjom organizowania działań zwią-
zanych z wezwaniem do pożaru oraz zdarzeń podobnych pod względem 
dynamiki, efektu nieoczekiwanego zaistnienia destrukcyjnych następstw. 
W tym rodzaju interwencji daje się zauważyć punkt kulminacyjny − jest nim 
lokalizacja pożaru, a konsekwencją działania opanowujące sytuację, czyli 
dogaszanie. Jednak nie wszystkie interwencje ratownicze mają taki przebieg. 
Model ten kształtował się bowiem w minionym stanie organizacji ratownictwa, 
gdy nie obowiązywał podział na poziomy (typy) kierowania.

W trakcie działań ratowniczych występują sytuacje trudne, niepowtarzal-
ne i złożone, do tego często związane ze stanem deficytu zdolności sprawczych, 
gdzie miarą powodzenia nie jest całkowite zażegnanie zagrożenia, ale co 
najwyżej ograniczenie jego wzrostu, intensywności lub częściowe opanowa-
nie sytuacji. Podobnie trudnym może być moment zakończenia działań, za 
który traktować można względne uznanie sytuacji za opanowaną, jak również 
wówczas, gdy bezpośrednie działania ratownicze płynnie przeistaczają się 
w bierną ratowniczo likwidację skutków.

Preferowany model procesu podejmowania decyzji KDR należy trakto-
wać jako wzorcowy (wyjściowy) dla wielu innych niepożądanych, nagłych 
i dynamicznych zdarzeń, podobnych do pożaru. 
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Dla modelu tego należy przyjąć założenia dające przyzwolenie na uprosz-
czone traktowanie przebiegu zmian sytuacji zagrożenia i zachodzących pro-
cesów organizacyjnych przeciwdziałania: 
1. Model tu omawiany zasadniczo dedykowany jest realiom działań ra-

towniczych poziomu interwencyjnego. Odnosi się on także w znacz-
nym stopniu do pozostałych poziomów: taktycznego i strategicznego, 
z zastrzeżeniem różnic wynikających z większej skali zadań podczas 
działań ratowniczych, rozleglejszej struktury organizacyjnej i zakresu 
merytorycznego zarządzania.

2. Dla lepszej klarowności modelu przyjęto uproszczenie i uogólnienie jed-
nocześnie dla części etapów procesu decyzyjnego, stosując takie pojęcia, 
jak: wstępne rozpoznanie pośrednie, rozkaz wstępny, wstępne rozpozna-
nie właściwe, rozkaz bojowy. To terminologia klasyczna i tradycyjna po-
wstała w przeszłości na potrzeby opisu zdarzeń pożarowych i nie zawsze 
przystająca do innych rodzajów zdarzeń i działań ratowniczych.

3. Przyjęto założenie, aby mianem decyzji określać następujące rodzaje od-
działywania władczego, wyrażane rozkazami, poleceniami i nakazami wy-
nikającymi z woli egzekwowania zasad współdziałania. Problem polega na 
nieco odmiennym podejściu ustawodawcy do kwestii zarządzania w dzia-
łaniach ratowniczych przez KDR w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, 
a kierującym akcją ratowniczą (KAR) przez strażaków jednostki ochrony 
przeciwpożarowej (JOP) będących funkcjonariuszami PSP. W myśl prze-
pisów [14] w trakcie działań w funkcję KDR może wcielić się strażak z JOP, 
czyli m.in. z PSP lub OSP. Te dwie formacje (zawodowa i ochotnicza) nie są 
ze sobą powiązane „zależnością służbową”. Oznacza to, iż jeśli w działaniach 
ratowniczych uczestniczą strażacy z OSP, a zarządza nimi KDR z PSP, kie-
rujący nie może wpływać na podległych strażaków ochotników w formie 
rozkazu. Natomiast w myśl przepisów [15] KAR jest strażakiem z PSP, 
który w trakcie działań ratowniczych zarządza siłami i środkami własnej 
formacji (PSP), dlatego może wydawać rozkazy podległym mu strażakom. 
Z zastosowaniem powyższych założeń określono etapy – elementy procesu 

decyzyjnego kierującego w trakcie prowadzonych działań. Do elementów pro-
cesu decyzyjnego, następujących w odpowiedniej kolejności, zapewniających 
doprowadzenie do wydania przez KDR zadań podległym jednostkom, należą:

• przeprowadzenie rozpoznania wstępnego;
• wydanie wstępnych rozkazów i poleceń;
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• ocena sytuacji;
• ocena możliwości;
• zamiar taktyczny;
• decyzja, a z niej wynikające: rozkazy (bojowe) i polecenia (w tym posta-

nowienie, decyzja administracyjna).
Na rys. 2 uszeregowano elementy podejmowania decyzji zgodnie z ramo-

wym tokiem procesu podejmowania decyzji dla zdarzeń podobnych do pożaru. 

Rys. 2. Schemat procesu decyzyjnego

Źródło: opracowanie na podstawie [7]

Zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 2, podjęcie decyzji po-
przedzone jest wypracowaniem zamiaru taktycznego, na który składają się 
następujące czynności: 

• założenie celów, które KDR chce osiągnąć w określony sposób; 
• opracowanie projektu realizacji działania (uruchomienie myślenia abs-

trakcyjnego);
• stworzenie koncepcji działania (pomysł na przeprowadzenie działań 

ratowniczych).

DECYZJE

Dysponowanie
SiS
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Wypracowanie zamiaru taktycznego możliwe jest na podstawie wyników 
dokonanej oceny sytuacji oraz oceny możliwości. Ocena sytuacji nie może 
się jednak odbyć bez rzetelnie i konsekwentnie przeprowadzonego rozpo-
znania, polegającego na zorganizowanym, ciągłym i aktywnym pozyskiwaniu 
informacji, co do warunków zdarzenia, warunków terenowych, liczby osób 
poszkodowanych, rodzaju zagrożeń oraz możliwości ich rozwoju i rozprze-
strzeniania.

Etap – zgłoszenie i zadysponowanie do działań

Tok przebiegu procesu wypracowania decyzji rozpoczyna się po zgłoszeniu 
zdarzenia do stanowiska kierowania komendanta powiatowego/miejskiego 
PSP i zadysponowaniu sił i środków pierwszego rzutu, adekwatnie do rodzaju 
zdarzenia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w procedurze dysponowania 
jednostki. Charakteryzując poszczególne elementy procesu podejmowania 
decyzji, przedstawione zostaną najistotniejsze ich cechy. 

Pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia dowódca zastępu otrzymuje 
prawa i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym (akcją ratowniczą). 
Jest zobowiązany do przestrzegania realizacji w określonej kolejności etapów 
składających się na proces wypracowania decyzji, których celem jest wyda-
nie poleceń z określeniem zadań do wykonania przez uczestników działań 
ratowniczych. 

Etap – wstępne rozpoznanie pośrednie

Podstawowym i najważniejszym obowiązkiem KDR każdego poziomu jest 
przeprowadzenie rozpoznania, które warunkuje sprawną organizację działań 
ratowniczych. Jego celem jest uzyskanie niezbędnych informacji o zdarzeniu, 
które umożliwią sprecyzowanie zamiaru taktycznego. Dojeżdżając do miejsca 
zdarzenia, niezbędne jest dokonanie wstępnego rozpoznania pośredniego, 
które polega na ustaleniu głównych cech zagrożenia i właściwości obiektu. 
Rozpoznania tego można dokonać na podstawie informacji o zdarzeniu 
i korespondencji prowadzonej z właściwym stanowiskiem kierowania oraz 
na podstawie planów ratowniczych. Pomocne w tym zakresie mogą być też 
doświadczenia z ćwiczeń prowadzonych w danym obiekcie czy uczestniczenie 
już wcześniej w zdarzeniach o podobnej specyfice. Celem tych czynności 
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jest weryfikacja i ewentualna korekta już zadysponowanych do zdarzenia sił 
i środków. W przypadku gdy uzyskane przez KDR informacje są dokładne 
i wiarygodne, powinien on wydać wstępną decyzję, w której określi:

• kierunek oraz sposób wprowadzenia sił i środków do strefy działań ratow-
niczych;

• zadania ratownicze do wykonania.

Etap – rozpoznanie wstępne bezpośrednie

Po przybyciu na miejsce zdarzenia KDR musi przeprowadzić rozpoznanie 
wstępne bezpośrednie, aby na podstawie oznak zewnętrznych zagrożenia 
określić jego rodzaj, umiejscowienie, granice jego strefy, kierunki rozprze-
strzenia się, oddziaływanie na ludzi i zwierzęta, rozmiary narażenia mienia na 
zniszczenie, uwzględniając jednocześnie warunki terenowe i meteorologiczne 
oraz przewidując, jakie mogą mieć wpływ na rozwój sytuacji. „Ustalenie 
ogólnego stanu sytuacji umożliwia dowódcy dokonanie analizy zagrożenia 
i przyjęcia taktyki działań” [7]. Celem tego postępowania jest:

• ustalenie, czy zadysponowane siły i środki są wystarczające i pozwolą na 
przeprowadzenie rozpoznania właściwego;

• dokonanie wstępnej oceny sytuacji na miejscu zdarzenia;
• weryfikacja wstępnych zadań przydzielonych siłom zadysponowanym 

w pierwszym rzucie.

Etap – rozpoznanie właściwe

Następne działania KDR, to przeprowadzenie rozpoznania właściwego i do-
konanie pełniejszej analizy obiektu, zagrożenia i ryzyk z nim związanych. 
Rozpoznanie i analiza mają na celu jednoznaczne ustalenie:

• stopnia i liczby zagrożonych osób;
• sposobów lokalizacji i likwidacji zdarzenia;
• liczebności i rodzaju sił i środków niezbędnych dla zapewnienia sku-

teczności działań; 
• kierunków i rozwoju zagrożeń;
• możliwości i zakresu podjęcia działań ograniczających zagrożenie;
• rodzaju działań umożliwiających bezpieczne prowadzenie działań przez 

poszczególne pododdziały i ratowników.
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Takie rozpoznanie umożliwia obiektywną ocenę sytuacji i podjęcie pra-
widłowych decyzji. Musi ono być procesem ciągłym i trwać od momentu 
wyjazdu do działań, aż do chwili ich zakończenia, czyli odjazdu z miejsca 
zdarzenia. Każdy z wymienionych rodzajów rozpoznania jest realizowany 
równolegle z prowadzeniem działań ratowniczych. „Rozpoznanie nie służy 
tylko dowódcom do wypracowywania zamiaru taktycznego i wydawania 
rozkazów, ale każdemu ratownikowi biorącemu udział w działaniach, na 
każdym odcinku bojowym i na każdym stanowisku – to tam realizowane są 
decyzje dowódców, tam rozstrzyga się kwestia skuteczności działań i pra-
widłowości przewidywania rozwoju sytuacji” [1]. Właściwe przeprowadze-
nie rozpoznania pozwala na dokładną ocenę sytuacji i możliwości działań 
jednostek, które są na miejscu działań oraz wypracowanie odpowiedniego 
zamiaru taktycznego do zaistniałej sytuacji. Jasny zamiar taktyczny ułatwia 
wypracowanie właściwych decyzji, które zostaną przekazane uczestnikom 
działań w formie ostatecznych rozkazów lub/i poleceń.

Etap – ocena sytuacji i ocena możliwości

Po przeprowadzeniu rozpoznania KDR musi dokonać oceny sytuacji i prze-
prowadzić ocenę możliwości. Proces decyzyjny jest zdeterminowany przez 
różnicę pomiędzy czasem potrzebnym kierującemu na uzyskanie pełnej 
i kompleksowej oceny sytuacji, a czasem, który rzeczywiście może być na te 
działania przeznaczony. Wynika ona najczęściej z dynamiki rozwoju zdarze-
nia lub natychmiastowej konieczności przystąpienia do ratowania i ewakuacji 
ludzi. Ocena sytuacji nie może się skupiać tylko na bieżącym rozwoju sytuacji, 
ale powinna przyjmować najbardziej niekorzystne sytuacje i scenariusze, 
które mogą wystąpić gwałtownie i nieoczekiwanie w trakcie prowadzenia 
działań. Każdą zmianę sytuacji należy ponownie ocenić, a wynikające z niej 
wnioski przekazać podległym jednostkom. 

Ocena sytuacji jest prowadzona przez KDR przy wsparciu dowódców 
ustanowionych szczebli dowodzenia. Najczęściej występujące błędy w oce-
nie sytuacji czy też pomijanie mogących wystąpić niekorzystnych zjawisk są 
następstwem pośpiechu, braku umiejętności przewidywania rozwoju sytua-
cji, braku doświadczenia strażaka lub jego niepełnej wiedzy. Ocenę sytuacji 
ułatwia znajomość obiektów i obszaru chronionego. Dowódca pretendujący 
do roli KDR, który przeprowadza systematyczne analizy operacyjne w terenie 
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i zdobywa doświadczenie podczas ćwiczeń na obiektach, ma ułatwione zadanie 
w czasie rzeczywistych zdarzeń.

Etap – zamiar taktyczny

Kolejnym etapem procesu podejmowania decyzji jest zamiar taktyczny. Może 
on zawierać kilka różnych wariantów postępowania, a dokonanie wyboru 
jednego z nich KDR sankcjonuje decyzją przekazaną podległym siłom w po-
staci rozkazu lub polecenia.

Dygresja: 
W ogólnym znaczeniu pojęcie „zamiar taktyczny” należy rozumieć jako 

koncepcję działania ratowniczego. Zgodnie z logiką cyklu działania zorganizo-
wanego, wyrażaną w naukach o zarządzaniu, działanie uporządkowane powin-
no być poprzedzone wizją jego przebiegu, zorientowaną na cel i determinowaną 
możliwościami sprawczymi zasobów dyspozycyjnych potencjału ratowniczego. 

Zamiar taktyczny w tak sentencjonalnym ujęciu winien zapewniać przy-
najmniej:

• cel do osiągnięcia;
• metody postępowania (technologie, techniki, sposoby, środki);
• kolejność postępowania, z sekwencjami alternatywnymi.

Zakres pojęcia ujętego powyżej, w praktyce może (powinien) być rozbu-
dowany przez uszczegółowienie uwzględniające:

„Zamiar taktyczny obejmuje:
• główne kierunki działań ratowniczych;
• ocenę posiadanych sił i środków w stosunku do potrzeb wynikających 

z sytuacji na miejscu zdarzenia;
• sposoby i drogi ratowania ludzi oraz inwentarza żywego;
• sposoby, drogi i miejsca ewakuacji ruchomości;
• wskazanie miejsca i rozmiaru prac wyburzeniowych lub rozbiórki kon-

strukcji budowlanych;
• punkty czerpania wody i sposoby korzystania z nich;
• podział na odcinki bojowe, granice tych odcinków, wielkość sił i środków 

na poszczególnych odcinkach, przydział na nie jednostek i zadań;
• wyznaczenie dowódców odcinków, konieczność użycia zastępów lub 

plutonów specjalnych;
• organizację łączności na terenie działań;
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• wielkość odwodu taktycznego, jego rozmieszczenie i zadanie;
• wezwanie dodatkowych sił i środków, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
• stosownie do potrzeb − powołanie sztabu;
• sposób prowadzenia stałego rozpoznania, czas składania meldunków 

sytuacyjnych;
• utrzymywanie łączności z właściwym stanowiskiem kierowania;
• wydawanie rozkazów w celu wykonania ustalonego planu;
• dowodzenie2 siłami na miejscu zdarzenia, koordynowanie i korygowanie 

ich działań” [3].
W początkowej fazie działań ratowniczych zamiar taktyczny jest determi-

nowany m.in. liczbą ratowników stanowiących obsady samochodów pożar-
niczych. W lepszej pod tym względem sytuacji są obszary chronione miast, 
gdzie występuje więcej jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Natomiast 
w dużej większości powiatów występuje tylko jedna jednostka ratowniczo-
-gaśnicza PSP. Brak szybkiego wsparcia innych jednostek PSP powoduje 
powstawanie sytuacji, w których założenia taktyczne odbiegają od wymogów 
procedur i wymuszają działania przy stanie deficytu sił i środków. Wymusza 
to konieczność ustalania trudnych, kompromisowych priorytetów. 

Bardzo często pierwszymi siłami i środkami na miejscu zdarzenia są dwa 
zastępy, i w sytuacjach niekoniecznie skomplikowanych działań, pojawia się 
bariera dla skuteczności prowadzenia ewakuacji ludzi oraz podjęcia efektyw-
nych działań gaśniczych. Sytuacje takie potęgują stres u KDR i ratowników, 
tworząc trudności w prowadzonych działaniach.

Zamiar taktyczny wyrażany jest przez kierującego działaniem ratowni-
czym w postaci wydawanych rozkazów i poleceń. „W procesie decydowania 
pomagają takie czynniki, jak:

• jasność celu i przekonanie o możliwości jego osiągnięcia;
• aktualne i wiarygodne informacje;
• doświadczenie;
• poparcie społeczne;
• opanowanie właściwych technik decyzyjnych” [7].

Specyfika akcji nie pozwala na odkładanie decyzji w zakresie wyboru 
i podjęcia niezbędnych działań. Zwłoka w podjęciu decyzji może okazać 
się tragiczna w skutkach – np. powodując utratę życia lub zdrowia osób 
zagrożonych.

 2 Terminologia nieaktualna.
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Skomplikowane i trudne sytuacje podczas działań wymuszają na KDR 
podejmowanie niełatwych i ryzykownych decyzji o wysokim stopniu od-
powiedzialności. Podstawą do podjęcia decyzji są informacje, które otrzy-
mano z rozpoznania, ocena aktualnej sytuacji i możliwości jej rozwoju, 
a także ocena możliwości sił i środków będących w dyspozycji kierującego 
na miejscu działań. O tym, jaki wariant działań zostanie wybrany, „musi 
decydować przybyły na miejsce akcji dowódca, który po ocenie sytuacji, 
podejmie właściwe decyzje. To on musi, tam i wtedy, decydować, co dla 
życia i zdrowia poszkodowanych i bezpieczeństwa ratowników będzie naj-
korzystniejsze”[13].

Warto zauważyć, że decyzje podejmowane w obszarze ratownictwa pozo-
stają w ścisłym związku z upływającym czasem. Związek ten został uwzględ-
niony w zaprezentowanym na rys. 3 algorytmie podejmowania decyzji.

Rys. 3. Algorytm podejmowania decyzji

Źródło: opracowanie własne

Algorytm podejmowania decyzji bierze swój początek od rozpoznania 
sytuacji. Decydent posiada pewną bazę zdarzeń powiązanych z metodami 
postępowania, spośród których wybiera najbardziej analogiczne. Ponieważ 
każde zdarzenie z natury jest inne i oddziałują na niego inne warunki ze-
wnętrzne, istnieje potrzeba adaptacji obranego rozwiązania do warunków 
rzeczywistych nowego zdarzenia. Po zastosowaniu wybranego rozwiązania, 
konieczne jest sprawdzenie, czy rozwiązanie funkcjonuje prawidłowo. 

Jednym z ważniejszych etapów procesu decyzyjnego, przebiegającego 
w trakcie kierowania działaniem ratowniczym, jest wypracowanie wariantu 
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postępowania (zamiaru taktycznego). Odbywa się to w oparciu o wiedzę 
i doświadczenie KDR. Szczegółowo pokazano to na rys. 4.

Rys. 4. Cykl wyszukiwania rozwiązań

Źródło: opracowanie własne

Pokazano na nim przebieg cyklu wyszukiwania rozwiązań. Decydent 
posiadający własną bazę wiedzy i doświadczeń, spotykając się z nowym 
przypadkiem, pobiera ten już przetestowany z bazy. Analizuje cechy wspólne, 
różnicuje pobrane rozwiązanie i nowy problem. Kolejno adaptuje rozwiązanie 
do bieżącej sytuacji. Po wdrożeniu zamiaru jest to testowane, zapamiętywane 
i trafia, jako kolejny przypadek, do bazy doświadczeń.

Decyzje KDR – rozkazy lub polecenia

Rozkaz i polecenie zdefiniowane są w rozporządzeniu traktującym o krajo-
wym systemie ratowniczo-gaśniczym (ksrg) [18], a współdziałanie określono 
częściowo w rozporządzeniu o zasadach kierowania i współdziałania JOP [18]. 
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Oddziaływania te nie tyle różnią się pomiędzy sobą kategorycznością (sta-
nowczością, bezpośredniością i egzekwowalnością nakazów), ale również 
ograniczeniami wobec różnych adresatów nakładanych tą drogą zadań. Regu-
lowanie wzajemnych relacji w trybie rozkazodawczym ma zasięg ograniczony 
i dotyczy więzi służbowych wśród funkcjonariuszy poszczególnych służb  
(np. Policji i wojska). Dotyczy to również relacji strażaków PSP ze strażakami 
JOP innych niż PSP. W ramach funkcjonowania strażaków ochotników OSP 
(wolontariuszy) rozkazodawstwo nie ma podstaw formalnych, co najwyżej 
może mieć postać „pararozkazodawstwa”, jako nieformalna umowa lub nawyk 
zwyczajowy, bez znaczących zobowiązań. 

Podobnie niejednoznacznie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do 
polecenia, które może być traktowane jako forma nakazująca: 

• potocznym, swobodnym i nieformalnym znaczeniu tego słowa (w sto-
sunku do druhów OSP); 

• jako polecenie służbowe (w stosunkach strażaków PSP); 
• jako atrybut władczy jednoosobowego organu administracji publicznej, 

jakim jest KDR korzystający z praw szczególnych (par. 1.1. rozporzą-
dzenia [16]).
Ta druga forma, podobnie jak rozkaz, ze względu na krąg odbiorców, ma 

także ograniczony zakres stosowalności.
Ostatnim rodzajem oddziaływania władczego jest komunikowanie na po-

trzeby współdziałania. Dotyczy relacji między podmiotami, służbami, systema-
mi, organizacjami pomocowymi (pomocy humanitarnej, woluntarystycznej, 
duchowej) i osobami, wobec których żaden kategoryczny tryb oddziaływania 
(rozkaz, polecenie) nie ma zastosowania z braku argumentacji prawnej.

W trakcie działań ratowniczych KDR, po podjęciu decyzji, przekazuje ją 
w formie rozkazów i poleceń. Rozkaz bojowy jest czynnikiem organizującym 
wszystkie działania jednostek ochrony przeciwpożarowej i stanowi w działa-
niach ratowniczych ostatni element procesu kierowania. Skuteczność działań 
zależy w dużej mierze od wydania odpowiedniego, właściwego rozkazu, we 
właściwym czasie. Treść rozkazu musi być zrozumiała dla podmiotów wy-
konawczych i nie może budzić wątpliwości, a przede wszystkim musi być on 
realny do wykonania. Należy go wydać zwięźle, jasno, zrozumiale i szybko. 
Do podstawowych elementów rozkazu bojowego należy zaliczyć:

• krótką ocenę sytuacji wynikającą z rozpoznania;
• główne kierunki działań, które wynikają z zamiaru taktycznego;
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• cele taktyczne do osiągnięcia oraz zadania dla poszczególnych podod-
działów i innych uczestników działań;

• zadania organizacyjne, takie jak: podział terenu działań na umowne 
odcinki bojowe lub zadania dla pododdziałów, sposób i organizację łącz-
ności, odwód taktyczny, zabezpieczenie logistyczne;

• umiejscowienie stanowiska kierowania.

3. Podsumowanie

Przed kierującym działaniem ratowniczym stawia się wysokie wymagania. 
Ma on być wysokiej klasy specjalistą w dziedzinie operacyjno-taktycznej, 
charakteryzować się własną inicjatywą, być człowiekiem energicznym, upo-
rządkowanym, opanowanym, wymagającym w stosunku do siebie i podwład-
nych. Ma umieć postępować w warunkach stresu. Powinien nie tylko znać 
procedury, wytyczne, regulaminy i przepisy, ale również właściwie oceniać 
sytuację i podejmować właściwe decyzje. Dlatego też kierującemu na miejscu 
działań przysługują szerokie uprawnienia, ale jednocześnie ciążą na nim 
obowiązki i odpowiedzialność.

Do obowiązków kierującego i podległych dowódców należy kontro-
lowanie realizacji wydanych rozkazów i poleceń, czego dokonuje poprzez 
obserwację i ocenę rezultatów działań oraz przez bieżącą ocenę sytuacji, co 
pozwala − w zależności od zaistniałego zdarzenia − na korektę i uzupełnienie 
decyzji. 

KDR musi także potrafić ustalać priorytety, reorientować je w czasie i ze 
względu na zachodzące zmiany sytuacji. Zagadnienie wartościowania wa-
riantów możliwych do podjęcia, ze względu na potrzeby gradacji priorytetów,  
jest problemem nierozstrzygniętym w przepisach w stopniu zadowalającym. 
Obowiązującą jest ogólna wykładnia dla kierującego, wartościująca kolejno 
dobra – życie, zdrowie człowieka, mienie i środowisko [14]. To stanowczo 
za mało. Ten pionowy ciąg nie ma dopowiedzeń dla sytuacji w układach 
poziomych, w odniesieniu do wyboru kolejności, np. ewakuowanych osób. 
Wynikiem dylematów są pytania trudne, a dotyczące kogo i co w pierwszej 
kolejności ratować. Tu pozostaje tylko zdać się na odczucia i wybory do-
konywane przez KDR samodzielnie. Jest to stan o wiele mniej komfortowy 
niż ma to miejsce w rozwiązaniach przyjętych w ratownictwie medycznym, 
gdzie zobiektywizowaną normą jest mechanizm wyborów wynikających 
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z segregacji medycznej, w oparciu o rokowania przeżycia przez poszkodo-
wanych. Dotychczas w ochronie przeciwpożarowej nie wypracowano reguł 
dokonywania wyborów dotyczących kolejności ratowania ludzi, palących 
się obiektów, zapewnienia mniejszej lub większej intensywności obrony za-
grożonych dóbr. Uzupełnienie wykazanego niedostatku byłoby znaczącym 
wsparciem dla dylematów moralnych podejmowanych decyzji przez KDR.

Wymaga to jednoczesnego, szybkiego i starannego analizowania aktualnej 
sytuacji, wyrokowania o tym, co w danej chwili jest najważniejsze i najpil-
niejsze. Powinno się jasno sformułować cele, następnie działać w sposób 
odpowiedzialny i profesjonalny, by je osiągnąć. Jak wiele czynników musi 
uwzględnić kierujący działaniem ratowniczym przy podejmowaniu decyzji 
pokazano na rys. 5.

Rys. 5. Czynniki, które kierujący musi uwzględnić przy podejmowaniu decyzji

Źródło: opracowano na podstawie [11]

W sposób graficzny przedstawiono na nim mnogość czynników, któ-
re musi uwzględnić KDR przed podjęciem decyzji i wydaniem rozkazów 
lub/i poleceń.
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Proces decyzyjny wymaga również umiejętności reagowania na sytua-
cje nietypowe i specyficzne. Musi opierać się na dużej wiedzy operacyjnej 
i znacznym doświadczeniu. Nie można też pominąć kwestii predyspozycji 
fizycznych, a jeszcze bardziej psychologicznych. „Częstokroć na miejscu akcji 
znajdujemy się pod znaczną presją czasu. Wiele wrażeń w krótkim czasie 
należy opanować, ocenić, wyważyć. Ta presja czasu powoduje stres, który 
przeszkadza w tym, aby plan działania rozplanować w szczegółach.” [10]. Ma 
to ścisły związek z nasileniem czynników stresogennych i traumatycznych 
w trakcie działań. Odporność na nie, a także umiejętność radzenia sobie ze 
stresem, napięciem psychicznym oraz często presją czasu i presją wpływu 
otoczenia (obserwatorów, osób poszkodowanych, przedstawicieli masme-
diów) wymaga wyselekcjonowania osób do tego typu działań.

Na KDR ciąży odpowiedzialność za efekty wypełniania szerokiego zakre-
su obowiązków i wykorzystania przysługujących uprawnień szczególnych. 
Uprawnienia te, choć zasadniczo dane są dla podniesienia efektywności dzia-
łań ratowniczych i przypominają przywileje, w istocie stanowią dodatkowe 
źródło obowiązkowych powinności. 

Efekt końcowy działań ratowniczych jest więc wynikiem prawidłowego 
wykorzystania potencjału sił i środków oraz postępowania kreowanego pra-
widłowo przebiegającymi procesami podejmowania decyzji.
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Wpływ promieniowania słonecznego  
na wytrzymałość tkanin zewnętrznych  
ubrania specjalnego strażaka

Abstrakt

Tkaniny przeznaczone do produkcji odzieży ochronnej dla strażaków muszą 
zapewniać dostateczny poziom bezpieczeństwa podczas wykonywanych działań 
przez ratowników. Przeprowadzone badania, które opisano w artykule, miały na 
celu pokazanie zmian zachodzących w tkaninach w czasie ich przyspieszonego 
starzenia, do którego wykorzystano lampę ksenonową. Ocenę prowadzono na 
podstawie badań wytrzymałości na przebicie kulką po cyklu starzenia.

Słowa kluczowe: odzież ochronna, starzenie, wytrzymałość, przebicie kulką

Impact of Solar Radiation on the Resistance  
of External Textile Used in Special  
Firefighter Clothing 

Abstract

Textiles intended for protective clothing shall provide the fireman with sufficient 
safety during operations. The aim of the conducted research was to demonstrate 
changes occurring in the textiles in conditions of accelerated aging using xenon 
lamp. The assessment of wear was based on the textile’s residual ball bursting 
strength after an aging cycle.

Keywords: protective clothing, aging, strength, ball burst
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Wstęp

Z wymogu zapewnienia bezpieczeństwa przez środki ochrony indywidualnej 
strażaka wynika potrzeba oceny stosowanych materiałów w warunkach ich 
eksploatacji. 

Głównym celem badań opisanych w artykule jest ocena wpływu promie-
niowania słonecznego na tkaniny wykorzystywane jako warstwa zewnętrzna 
ubrań specjalnych strażaka. Można tego dokonać, prowadząc ponadnormowe 
badania przyspieszonego starzenia (pod wpływem promieniowania lampy 
ksenonowej z filtrem światła dziennego) materiałów używanych do produkcji 
odzieży ochronnej strażaka. W artykule opisano analizę zmian odporności 
na przebicie kulką wybranych tkanin poddanych starzeniu w warunkach 
laboratoryjnych.

Przedstawione badania stanowią kontynuację prac zrealizowanych w ra-
mach projektu DOBR/0011/R/ID1/2013/03 finansowanego przez NCBiR [1].

1. Starzenie tkanin

Tkaniny przeznaczone na odzież specjalną dla strażaków, z uwagi na warunki, 
w jakich jest ona eksploatowana, narażone są na silną ekspozycję na promie-
niowanie słoneczne, a także na inne warunki towarzyszące strażakom podczas 
codziennych działań czy ćwiczeń (obciążenia mechaniczne, temperatura). 

Spośród czynników niszczących, znaczący wpływ na degradację tkaniny 
zewnętrznej ubrań ma promieniowanie słoneczne, głównie promieniowanie 
ultrafioletowe. Promieniowanie widzialne stanowi część naturalnego promie-
niowania, które dociera do Ziemi. Mieści się ono w zakresie długości fal od 
380 do 770 nm. W całym widmie światła występują także fale niewidzialne 
dla oka ludzkiego. Są to fale krótkie, nazywane nadfioletem lub ultrafioletem 
(poniżej 380 nm), oraz fale długie – podczerwień (powyżej 770 nm). Światło 
słoneczne zawiera duże ilości promieniowania z zakresu fal krótkich i właśnie 
to promieniowanie przyczynia się najbardziej do degradacji materiałów włó-
kienniczych. Powoduje ono zmiany fizykochemiczne w strukturze włókien, 
a co za tym idzie − zmiany właściwości materiałów i w konsekwencji całej 
odzieży ochronnej. 

Jeśli zmiany wywołane są przez promieniowanie UV pochodzące np. ze 
światła słonecznego, mówimy o fotodegradacji [3]. Degradacja fotochemiczna 
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włókien polimerowych odbywa się przez absorbcję padającego na nie pro-
mieniowania, co powoduje zrywanie wiązań łańcuchów polimerów włók-
notwórczych, które decydują o właściwościach włókien i wyrobów z nich 
wykonanych, przyspieszenie rozpadu cząstek barwników, a także przyczynia 
się do niszczenia naniesionych na powierzchnię materiałów apretur, które 
nadają właściwości ochronne odzieży [3, 5].

Uszkodzenia te są często niewidoczne, przez co trudne do oceny. Powo-
duje to poważne zagrożenie dla użytkownika odzieży ochronnej. Wiedza 
o parametrach materiałów przeznaczonych na odzież ochronną, zdobyta po 
naturalnych i symulowanych w laboratoriach procesach starzenia, jest niezwy-
kle istotna, ponieważ zmiana właściwości ochronnych ubrania specjalnego 
ogranicza zakres bezpiecznego stosowania ich podczas pracy. 

Badania starzenia pod wpływem promieniowania słonecznego i czynni-
ków atmosferycznych wytypowanych materiałów włókienniczych przezna-
czonych na różnego rodzaju odzież ochronną były przedmiotem badań i są 
dostępne w literaturze [1, 2, 4, 5].

2. Metodyka badań

Badania prowadzone w Zakładzie Mechaniki Stosowanej Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej dotyczyły tkanin stosowanych na warstwę wierzchnią 
ubrania specjalnego strażaka.

Starzenie tkanin jest procesem wydłużonym w czasie. Metoda przyspie-
szonego starzenia pozwala na zbadanie wpływu promieniowania słonecznego 
na właściwości badanego materiału w dużo krótszym czasie. W tym celu 
wykorzystano komorę z lampą ksenonową SUNTESST XLS + firmy Atlas.

Światło lampy ksenonowej jest bardzo zbliżone do naturalnego światła 
słonecznego, zawiera jednak nieco więcej ultrafioletu oraz promieniowania 
podczerwonego. Usunięcie niepożądanych składników promieniowania i do-
pasowanie widma lampy dokonywane jest poprzez zastosowanie odpowiednio 
dobranych filtrów optycznych. Zakres natężenia promieniowania pozwala 
na uzyskanie znacznego przyspieszenia reakcji na światło – według danych 
firmy Atlas przy ustawionym natężeniu 600 W/m w zakresie długości fal 
300–800 nm, ekwiwalent energii naturalnego promieniowania w ciągu mie-
siąca w Europie Środkowej w aparacie Suntest uzyskuje się w ciągu 79 godz.

Warunki prowadzenia testu przyspieszonego starzenia podano w tabeli 1.



Tabela 1. Parametry procesu starzenia

Parametr Wartość Jednostka

Czas badania 200 h

Kontrola natężenia 300–800 nm

Strumień promieniowania 700 W/m2

Temperatura komory 65 °C

Dawka końcowa promieniowania 431 952 kJ/m2

System filtrów Daylight −

Źródło: opracowanie własne

Opierając się na długoletnich pomiarach parametrów promieniowania 
słonecznego, prowadzonych od 1961 r. przez IMiGW, można podać uśred-
nione dane o promieniowaniu dla wybranych obszarów w Polsce. Sumy 
roczne promieniowania całkowitego w Warszawie wahają się od 3161 MJm-2 
w 1980 r. do 4013 MJm-2 w 1994 r. W ciągu roku do podłoża w Warszawie 
dociera 3477 MJm-2 energii słonecznej w postaci promieniowania całkowitego, 
obejmującego bezpośrednie promieniowanie Słońca i rozproszone nieba [6]. 
Wartość średniej sumy rocznej promieniowania całkowitego dla Polski to  
3600 MJ·m-2. Zatem analizując dawkę promieniowania, na którą narażone 
zostały próbki tkanin w czasie procesu przyspieszonego starzenia w czasie  
200 godz., można przyjąć, że odpowiada ona 44 dniom oddziaływania promie-
niowania słonecznego na tkaninę zewnętrzną ubrania specjalnego strażaka.

Do badań wytrzymałościowych wybrano dwa rodzaje tkanin:
• pierwsza, to tkanina o składzie 59% Paraaramid, 39% PBI, 2% Antistatic 

o gramaturze 205g/m2 w kolorze gold,
• druga, to tkanina o składzie 98% Aramid, 2% Antistatic o gramaturze 

190g/m2, w kolorze blue.
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Zastosowane w mieszance surowcowej tkaniny pierwszej włókna poli-
merowe (Polybenzimidazole) PBI charakteryzują się wyższą odpornością 
mechaniczną w porównaniu do włókien aramidowych, z których wykonano 
tkaninę drugą oraz doskonałą odpornością na wysoką temperaturę.

Z każdego rodzaju tkaniny pobrano po cztery próbki o średnicy 100 mm.
Po skończonym cyklu przyspieszonego starzenia, próbki zostały poddane 

ponadnormatywnemu badaniu wytrzymałości metodą przebicia tkaniny kul-
ką o średnicy 20 mm. Podczas badania rejestrowano siłę potrzebną do prze-
bicia próbki wyrobu włókienniczego kulką metalową o określonej średnicy, 
skierowaną prostopadle do powierzchni badanego wyrobu, zgodnie z normą 
PN-EN ISO 9073-5:2008 Tekstylia – Metody badania włóknin – Część 5: 
Odporność na przebicie mechaniczne (metoda wypychania kulką) [8].

3. Wyniki badań

Podczas badań wytrzymałościowych odporności na przebicie mechaniczne 
(metodą wypychania kulką) materiału zewnętrznego ubrania specjalnego 
strażaka stwierdzono, że przyspieszone starzenie ma znaczny wpływ na właś-
ciwości badanych tkanin. 

Przykładowe wykresy siły w funkcji wydłużenia próbek tkanin w stanie 
surowym i po badaniach starzeniowych przedstawiono na rys. 1 i 2. 

Rys. 1. Siła w funkcji wydłużenia dla tkaniny z włókien paraaramid/PBI w stanie 

surowym i po badaniach starzeniowych

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Siła w funkcji wydłużenia dla tkaniny z włókien aramidowych w stanie 

surowym i po badaniach starzeniowych

Źródło: opracowanie własne

W tabeli 2 zestawiono otrzymane wyniki wytrzymałości na przebicie kul-
ką dla wybranych tkanin. Próbki o numerach od 1 do 4 pochodzą z tkaniny 
pierwszej. Próbki o numerach od 5 do 8 wycięto z tkaniny drugiej. 

Tabela 2. Maksymalna siła przebicia kulką badanych tkanin

R
od

za
j 

m
at

er
ia

łu

R
od

za
j p

ró
bk

i

N
r p

ró
bk

i

M
ak

sy
m

al
na

 
w

ar
to

ść
 

w
yt

rz
ym

ał
oś

ci
 

[N
]

Śr
ed

ni
a 

w
ar

to
ść

 
w

yt
rz

ym
ał

oś
ci

 
[N

]

O
dc

hy
le

ni
e 

st
an

da
rd

ow
e

Paraaramid/PBI

po UV
1 363,46

355,65 11,05
2 347,83

bez UV
3 1507,31

 1605,36 138,66 
4 1703,31

Aramid 

po UV
5 551,11

486,95 90,74
6 422,78

bez UV
7 724,70

719,52 7,33
8 714,33

Źródło: opracowanie własne
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Na wykresie przedstawionym na rys. 3 pokazano porównanie średnich 
wartości sił odporności na przebicie kulką wybranych tkanin w stanie suro-
wym i po procesie starzenia. 

Rys. 3. Porównanie średnich wartości odporności na przebicie kulką badanych 

tkanin

Źródło: opracowanie własne

Wnioski

Analizując wpływ promieniowania słonecznego na wytrzymałość badanych 
tkanin zewnętrznych ubrania specjalnego strażaka, można zauważyć, że:
1) właściwości tkanin poddanych procesowi starzenia uległy częściowej 

degradacji, co ma odzwierciedlenie w spadku ich wytrzymałości mecha-
nicznej na przebicie kulką (metoda wypychania kulki);

2) dla tkaniny z włókien paraaramid/polimer PBI odnotowano największy 
spadek wytrzymałości podczas próby wypychania kulki − redukcja od-
porności tej tkaniny na przebicie po procesie przyspieszonego starzenia 
w czasie 200 godz. wyniosła 78% wartości początkowej;

3) dla tkaniny z włókien aramidowych redukcja wytrzymałości była mniej-
sza i wyniosła 32% wytrzymałości w stanie surowym;

4) włókna aramidowe oraz polimerowe (Polybenzimidazole) PBI są wrażliwe 
na działanie promieniowania UV, które zmienia wytrzymałość tkanin na 
bazie tych włókien po długiej ekspozycji na światło;
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5) proces fotodegradacji (starzenia) tkanin z włókien polimerowych i ara-
midowych wymaga dalszych badań oraz prób modyfikacji składu su-
rowcowego tkanin poprzez stosowanie odpowiednich stabilizatorów 
lub apertur redukujących negatywne oddziaływanie światła na tkaniny;

6) należy informować użytkowników ubrań specjalnych o degradacji pa-
rametrów tkanin pod wpływem promieniowania słonecznego, tak, aby 
chronili swoje ubrania w procesie czyszczenia czy przechowywania przed 
jego długotrwałym, destrukcyjnym oddziaływaniem. 
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Analiza przyczyny powstania pożaru  
pociągu Inspiro nr 52 Metra Warszawskiego

 
Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę przyczyn powstania pożaru pociągu Inspiro  
nr 52 eksploatowanego przez Metro Warszawskie. Zdarzenie miało miejsce 17 listo-
pada 2013 r. w tunelu pomiędzy stacjami Centrum a Politechnika. Było to dotychczas 
najpoważniejsze zdarzenie o charakterze pożarowym w historii Metra Warszawskiego. 
Po zdarzeniu wprowadzono zmiany konstrukcyjne w kluczowym elemencie, jakim 
jest mocowanie ślizgu odbieraka prądu.

Z analizowanego zdarzenia wynika, że poprawne zaprojektowanie oraz do-
stosowanie rodzaju rozwiązań technicznych do zmiennych warunków pracy po-
szczególnych elementów pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznej eksplo-
atacji każdego urządzenia technicznego. Szczególnie ważne jest to w przypadku 
transportu publicznego, gdzie znajdują się ludzie w dużych grupach. Powstanie 
niekorzystnego zdarzenia podczas eksploatacji taboru metra może doprowadzić 
do bardzo poważnych konsekwencji dla użytkowników.

Słowa kluczowe: zagrożenia pożarowe, metro, pożary środków transportu

Analysis of The Cause of the Warsaw’s Subway  
No. 52 Inspiro Train Fire 

Abstract

The study presents an analysis of the cause of the fire of the nr 52 Inspiro train 
operated by the Warsaw Metro. The incident took place on November 17, 2013 in 
the tunnel between the Center station and the Politechnika stops. It has been, until 
now, the most serious fire in the history of the Warsaw Metro. After the incident, the 
structural changes were introduced in the key element, which is the clamping of the 
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current collector. The analyzed incident shows that correct design and adaptation 
of the type of technical solutions to the variable working conditions of individual 
components play a key role in ensuring the safe operation of any technical device. 
This is particularly important in the case of public transport where there are people 
gathered in large groups.. The occurrence of an adverse incident during the opera-
tion of the rolling stock of a subway can lead to very serious consequences for users.

Keywords: fire hazards, metro, fires of transport means

Wprowadzenie

Pierwszą uchwałę o opracowaniu projektu kolei podziemnej władze Warsza-
wy podjęły w 1925 r. Projekt zakładał budowę dwóch krzyżujących się linii. 
Prace znacznie utrudnił kryzys światowy lat 30. XX w. Prace projektowe 
podjęto w 1938 r. Zaprojektowano 46 km tras, które miały zostać wybudowa-
ne w ciągu 35 lat. Większość wypracowanej dokumentacji została utracona 
podczas wojny. Po drugiej wojnie światowej podjęto prace projektowe, które 
kontynuowano do końca lat 40. XX w. W 1950 r. podjęto decyzję o budowie 
metra głębokiego, ale prace wstrzymano w 1953 r. Przełomem był 15 kwietnia 
1983 r., wówczas miało miejsce symboliczne wbicie pierwszego pala obudowy 
wykopu. Ostatecznie uruchomienie pierwszego odcinka liczącego 11 km od 
stacji Kabaty do stacji Politechnika miało miejsce 7 kwietnia 1995 r. Kolejne 
odcinki oddawano w następującej kolejności [1]:

• 26 maja 1998 r. oddano do użytku odcinek do stacji Centrum,
• 11 maja 2001 r. oddano do użytku odcinek do stacji Ratusz,
• 20 grudnia 2003 r. oddano do użytku odcinek do stacji Dworzec Gdański,
• 8 kwietnia 2005 r. oddano do użytku odcinek do stacji Plac Wilsona,
• 29 grudnia 2006 r. oddano do użytku odcinek do stacji Marymont,
• 23 kwietnia 2008 r. oddano do użytku odcinek do stacji Słodowiec,
• 25 października 2008 r. oddano do użytku odcinek do stacji Młociny 

i tym samym ukończono pierwszą linię metra.
Zgodnie z umową pomiędzy rządami PRL a ZSRR, niezbędne do obsługi 

pierwszej linii metra 90 szt. wagonów miało być darem dla Warszawy. Z tej 
liczby dostarczono jedynie 10 szt. na przełomie 1989 i 1990 r. Pozostałe wa-
gony, w związku z rozpadem ZSRR, nie zostały dostarczone. Podjęto decyzję 
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o zakupie 32 sztuk wagonów z Sankt Petersburga. Zostały dostarczone w 1994 r. 
i różniły się od wagonów seryjnych wyposażeniem z materiałów niepalnych 
i nietoksycznych (spełniały polskie wymagania). 2 lutego 2011 r. doszło do 
podpisania umowy na dostawę 35 pociągów sześciowagonowych wyproduko-
wanych przez konsorcjum Siemens – Newag, czyli ogółem 210 wagonów [2]. 
Pierwszy skład dostarczono do Warszawy 21 grudnia 2012 r. Dwa pierwsze 
z nich włączono do eksploatacji 6 października 2013 r., a 21 października 
2013 r. dołączono do nich jeszcze jeden skład. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie procesu ustalania okoliczności 
i przyczyn powstania pożaru, a także wskazanie podjętych działań prewen-
cyjnych mających na celu zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości.

1. Dane techniczne i zasilanie składu Inspiro

Dostarczone dla Metra Warszawskiego pociągi Inspiro składały się z sześciu 
wagonów. Układ poszczególnych wagonów to Mc-T-M-M-T-Mc, gdzie Mc 
to wagon silnikowy z kabiną, T to wagon toczny, a M to wagon silnikowy. 
Wnętrze składu jest jednoprzestrzenne, co oznacza, że pasażerowie mogą 
przemieszczać się wzdłuż całego składu. Dane techniczne składu zaprezen-
towano w tabeli 1 [3].

Tabela 1. Wybrane dane techniczne składu Inspiro – wyciąg

  INSPIRO

Liczba i rodzaj wagonów
4 wagony napędowe (czołowe 
i pośrednie), 2 wagony doczepne 
(pośrednie)

Układ wagonów Mc-T1-M=M-T1-Mc

Długość pojazdu 117 766 mm

Liczba miejsc siedzących 
w pociągu 232

Liczba miejsc stojących 
w pociągu 1268



cd. Tabeli 1.

Źródło: opracowanie własne

Każdy wagon wyposażono w dwa wózki jezdne. Zastosowano podwój-
ną amortyzację. Pierwszy stopień amortyzacji wagonu stanowiły sprężyny 
metalowo-gumowe, a drugi – gumowa poduszka powietrzna. 

Wagon silnikowy wyposażony został w dwa odbieraki prądu (po jednym 
z każdej strony – rys. 1) oraz dwa silniki asynchroniczne o mocy 140 kW każdy.

  INSPIRO

Silniki napędowe Silniki asynchroniczne

Moc 16 × 140 kW

Rodzaj rozruchu Falownik

Konstrukcja pudła wagonu Aluminiowa

Masa wagonu Czołowego 29,2 Mg

Masa wagonu pośredniego 27,1 Mg

Masa wagonu pośredniego 
tocznego 22,8 Mg

Masa pociągu 158,2 Mg

Wentylacja przedziału 
pasażerskiego Wymuszona

Zawieszenie II stopnia Pneumatyczne (poduszka powietrzna)

Zawieszenie I stopnia Sprężyny metalowo-gumowe

Dedykowane miejsce 
dla niepełnosprawnych 
(z możliwością zaparkowania 
wózka)

Tak – dwa na pojazd w wagonie 
czołowym

Rampa dla wózków 
inwalidzkich

Tak – dwie na pojazd w wagonie 
czołowym

Monitoring przestrzeni 
pasażerskiej Tak – cztery kamery na wagon
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Rys. 1. Odbierak prądu

1 − ślizg odbieraka prądu, 2 – ramię odbieraka, 3 – podstawa odbieraka,  

4 – sprężyny naciągowe, 5 – połączenie główne, 6 – bezpiecznik 

Źródło: opracowanie własne

Elementem mającym bezpośredni kontakt z szyną zasilającą jest meta-
lowy ślizg mocowany za pomocą dwóch wkrętów do metalowego ramienia 
odbieraka (rys. 2).

Rys. 2. Ślizg odbieraka

Źródło: opracowanie własne
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Rolą odbieraka z jednej strony jest przekazanie zasilania do silnika, a z dru-
giej − zapewnienie odpowiedniego docisku ślizgu do trzeciej szyny zabezpie-
czającego przed powstaniem łuku elektrycznego. W warszawskim metrze 
zastosowano szynę zasilającą z odbiorem po stronie dolnej.

2. Działanie składu przed pożarem

Pierwsze składy Inspiro wprowadzono do eksploatacji w Metrze Warszaw-
skim 6 października 2013 r. W październiku w tych składach nie stwierdzono 
usterek. W listopadzie 2013 r. w pociągu nr 52 stwierdzono usterki, tj. duże 
łuki prądowe, przekrzywiony odbierak prądu, urwaną śrubę mocującą ślizg, 
iskrzenie z odbieraków, mocne wypalenie ślizgów odbieraka. 

17 listopada 2013 r. pociąg Inspiro o nr 52 rozpoczął kurs o godzinie 
5:18:05 z STP Kabaty. W czasie siódmego obiegu torem nr 1 w stronę stacji 
Młociny, skład spowodował zadziałanie wyłączników szybkich zasilaczy 
podstacji A15 – zasilacz nr 3 zasilający jednostronnie tor 1 na odcinku Cen-
trum – Ratusz i łącznika sekcyjnego oraz zasilacza podstacji A15 i podstacji 
A17 zasilających odcinek Ratusz − Dworzec Gdański. Po próbie linii zasila-
nie zostało przywrócone. Doszło również do zakłócenia pracy przetwornic 
w wagonach tocznych oraz działania wyłącznika szybkiego wagonu o numerze 
bocznym 4012. Skład zatrzymał się na stacji Ratusz i następnie kontynuował 
jazdę w kierunku stacji A23 (Młociny). Maszynista dokonał oględzin pocią-
gu na torach odstawczych stacji Młociny i nie odnalazł uszkodzeń. Pociąg  
o nr 52 został skierowany na tor 2 i odjechał z pasażerami w stronę Kabat. 

3. Miejsce powstania pożaru i ewakuacja pasażerów

O godzinie 15:16:04 pociąg odjechał ze stacji A13 (Centrum) w kierunku 
stacji A11 (Politechnika). Po około 12 s od startu, po przejechaniu 63 metrów, 
doszło do iskrzenia po lewej stronie wagonu 4012. Miejsce to pokrywa się 
z końcem szyny zasilającej po stronie lewej i początkiem szyny zasilającej po 
stronie prawej. Maszynista zgłosił zanik zasilania na odcinku A13 – A11, skład 
poruszał się z wybiegu. Maszynista, zgodnie z przyjętą procedurą, usiłował 
doprowadzić skład do stacji A11 (Politechnika). O godzinie 15:21:14 skład 
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zatrzymał się w tunelu po przejechaniu 1239 metrów od stacji A13 (Centrum) 
i 84 metry przed początkiem peronu stacji A11 (Politechnika). Po próbach 
włączenia zasilania pojawił się dym, a maszynista przekazał informację pa-
sażerom o konieczności ewakuacji przez kabinę w przedniej części składu. 
O godzinie 15:24:37 maszynista potwierdził pojawienie się napięcia na trzeciej 
szynie i ruszył w kierunku stacji A11 (Politechnika), po czym zatrzymał skład 
na stacji i nadzorował ewakuację pasażerów. Otrzymał również informację, że 
kilka osób opuściło skład w tunelu. Po wjeździe na stację A11 (Politechnika) 
widoczny był ogień oraz dym. Jedna z osób podróżująca składem, pomimo 
komunikatów maszynisty, otworzyła drzwi w tunelu, opuściła skład i tunelem 
udała się do stacji A13 (Centrum). 

4. Oględziny uszkodzonego składu

Oględziny zostały podzielone na kilka etapów:
• stacji A11 (Politechnika),
• stacji A13 (Centrum),
• na terenie STP Kabaty,
• oględziny dowodów rzeczowych.

4.1. Oględziny na stacji A11 (Politechnika)

Z uwagi na konieczność przywrócenia ruchu, na stacji Politechnika doko-
nano pobieżnych oględzin uszkodzonych elementów odbieraka. Na miejscu 
zdarzenia wystąpił problem z dostępem do uszkodzonego miejsca. Nie było 
możliwości bezpośredniego zejścia w ten obszar z poziomu peronu (rys. 4), 
w związku z czym konieczne było przejście przestrzenią pod peronem (rys. 5). 

Podczas oględzin stwierdzono, że bardzo silnemu uszkodzeniu termicz-
nemu uległ odbierak prądu, w chwili oględzin widoczny był brak elementów 
zespołu odbieraka (rys. 5).

Nad odbierakiem widoczna była również uszkodzona termicznie podusz-
ka pneumatyczna zawieszenia II stopnia (rys. 6).

Po zakończeniu oględzin skład nr 52 został skierowany do Stacji Tech-
niczno-Postojowej Kabaty.
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Rys. 3. Wypalona osłona odbieraka prądu – widok od strony peronu stacji

Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Droga dojścia do uszkodzonego obszaru

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 5. Stan odbieraka prądu podczas oględzin

Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Nadpalona poduszka powietrza układu zawieszenia II stopnia

Źródło: opracowanie własne
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4.2. Oględziny na stacji A13 (Centrum)

Po wyłączeniu napięcia w metrze, dokonano oględzin torowiska na stacji A13 
(Centrum) pod kątem występowania śladów związanych ze zdarzeniem. Przed 
wjazdem na stację widoczna była przerwa sekcyjna oraz zmiana położenia 
szyny zasilającej ze strony prawej na lewą (rys. 7).

Na spodniej części szyny zasilającej widoczne były liczne ślady działania 
łuku elektrycznego (rys. 8).

W obrębie zasilacza trakcyjnego nr 4 toru 2 podstacji A13 (Centrum) 
widoczne były ślady działania łuku elektrycznego (rys. 9).

Rys. 7. Wjazd na stację A13 (Centrum) od strony stacji A14 (Świętokrzyska)

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 8. Spodnia część szyny zasilającej

Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Ślady działania łuku elektrycznego na elemencie zasilacza trakcyjnego nr 4

Źródło: opracowanie własne
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4.3. Oględziny na terenie STP Kabaty

W obrębie odbieraka wagonu o numerze bocznym 4012 widoczne były duże 
uszkodzenia termiczne włącznie z wytopieniami metalu. Uszkodzenia te 
zaprezentowano na rys. 10 i 11.

Rys. 10. Rozległe uszkodzenia termiczne odbieraka

Źródło: opracowanie własne

Rys. 11. Fragmenty sprężyn naciągowych

Źródło: opracowanie własne
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4.4. Oględziny dowodów rzeczowych

Podczas obchodu torowiska w nocy z 18 na 19 listopada 2013 r. przed stacją 
A15 (Ratusz), odnaleziono ślizg z pociągu nr 52. Ślizg posiadał ślady działa-
nia łuku elektrycznego oraz uszkodzenia mechaniczne wskazujące na jego 
kontakt z elementami infrastruktury torowiska. Dodatkowo na spodniej 
części ślizgu, w obrębie jednego z otworów montażowych, widoczne były 
uszkodzenia mechaniczne, które wskazują na obecność śruby mocującej. 
Drugi otwór pozbawiony był takich uszkodzeń. Stan spodniej części ślizgu 
przedstawiono na rys. 12.

Rys. 12. Stan spodniej części ślizgu 

Źródło: opracowanie własne

Wnioski

Zaobserwowane uszkodzenia oraz okoliczności powstania zdarzenia po-
zwalają na sformułowanie następujących wniosków dotyczących przebiegu 
zdarzenia. 17 listopada 2013 r. pociąg Inspiro o nr 52 przed wjazdem na 
stację A15 (Ratusz) spowodował zadziałanie zabezpieczeń stacyjnych, co 
wynikało z oderwania ślizgu odbieraka i braku poprawnego docisku ramienia 
odbieraka do szyny zasilającej. Wykonane oględziny na stacji A23 (Młociny) 

Analiza przyczyny powstania pożaru pociągu Inspiro nr 52 Metra Warszawskiego 47



nie mogły ujawnić braku ślizgu, ponieważ ramię odbieraka znajdowało się 
pod szyną zasilającą. Przerwa na tej stacji oddaliła w czasie powstanie awarii 
z uwagi na schłodzenie elementów. Skład następnie został skierowany do 
ruchu z uszkodzonym odbierakiem po lewej stronie (zgodnie z kierunkiem 
jazdy). W kierunku Kabat szyna zasilająca znajduje się głównie po prawej 
stronie (stacje A22 Wawrzyszew, A21 Stare Bielany, A19 Marymont, A18 Plac 
Wilsona, A17 Dworzec Gdański, A15 Ratusz, A14 Świętokrzyska). W przy-
padku jedynie trzech stacji szyna zasilająca znajduje się po lewej stronie 
szlaku (A23 Młociny, A20 Słodowiec, A13 Centrum). Brak odpowiedniej 
siły docisku ramienia odbieraka pozbawionego ślizgu do szyny zasilającej 
powodował powstawanie zjawiska łuku elektrycznego pomiędzy elementami 
odbieraka, co doprowadziło do wytopienia konstrukcji odbieraka, przyległych 
elementów oraz urządzeń. W konsekwencji doszło do zwarcia elektryczne-
go uszynowionego poprzez koła jezdne pudła wagonu. Zwiększony prąd 
podczas zwarcia spowodował zadziałanie wyłączników trakcyjnych zabez-
pieczających odcinek, gdzie doszło do zwarcia (zasilacz nr 2 podstacji A11 
oraz zasilacz nr 4 podstacji A13). Następnie zasilacz na stacji A11 po próbie 
linii pozostał w pozycji otwartej, natomiast zasilacz na stacji A13 załączył się 
kilka razy na 1 do 2 s, co powodowało dalsze zwarcia łukowe na elementach 
odbieraka wagonu 4012. Zjawisko zwarcia niszczyło elementy odbieraka  
i spowodowało zapalenie poduszki zawieszenia II stopnia.

Podsumowanie

Poprawne zaprojektowanie i wykonanie urządzeń wpływa na bezpieczeń-
stwo użytkowania danego urządzenia. W analizowanym przypadku wy-
konanie łączenia ślizgu z ramieniem odbieraka nie spełniało podstawowej 
funkcji, jaką jest wytrzymałość połączenia. Jest to o tyle istotne, że ślizg 
podczas pracy poddawany jest zmiennym obciążeniom, co powoduje po-
luzowanie połączenia. Doprowadziło to do powstania łuku elektrycznego, 
który spowodował dodatkowe uszkodzenia i w konsekwencji oderwanie 
ślizgu od odbieraka, co doprowadziło do dalszych uszkodzeń skutkujących 
zapaleniem gumowej poduszki zawieszenia II stopnia. Z drugiej strony 
zastosowanie w konstrukcji pudła wagonu materiałów nierozprzestrze-
niających ognia zapobiegło dalszej propagacji płomienia do miejsc przeby-
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wania pasażerów. Jednocześnie właściwe postępowanie obsługi, zarówno 
samego pociągu, jak i służb Metra Warszawskiego doprowadziło do wjazdu 
składu nr 52 na peron stacji A11 (Politechnika) i umożliwiło bezpieczne 
opuszczenie wagonu przez pasażerów.
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Zagrożenie środowiska na skutek wypadku  
cysterny kolejowej transportującej amoniak

Abstrakt

Kiedy 15 lutego 2016 r. na stacji Szczecin Dąbie doszło do wykolejenia cystern 
transportujących amoniak, wstrzymano ruch kolejowy i zabezpieczono teren. Na 
szczęście nie doszło do rozszczelnienia cystern i wycieku, w związku z tym nie 
było konieczności przeprowadzenia ewakuacji ludności z zagrożonego obszaru. Po 
przybyciu na miejsce zdarzenia ekspertów z zakładów chemicznych w Puławach 
oraz specjalistycznego sprzętu, rozpoczęto akcję wypompowywania amoniaku, by 
podnieść puste cysterny. W artykule podjęto próbę oceny zagrożeń występujących 
na miejscu zdarzenia, gdyby doszło do uwolnienia amoniaku z jednej z cystern. 
Rozpatrzono sytuację, w której doszło do wycieku amoniaku przez rozszczelnienie 
powstałe na skutek mechanicznego uszkodzenia cysterny. Wykorzystując program 
ALOHA, wyznaczono wielkości strefy zagrożenia toksycznego dla wybranego 
scenariusza zdarzenia. Skutki rozpatrywanego wypadku mogą być odczuwalne na 
obszarze nawet powyżej 10 km od miejsca zdarzenia. Znajomość zasięgu poten-
cjalnego skażenia, do jakiego może dojść podczas wypadku związanego z trans-
portem kolejowym materiałów niebezpiecznych, jest niezbędna aby przeprowadzić 
skuteczną ewakuację ludności i właściwie zabezpieczyć terenu przed skażeniem. 

Słowa kluczowe: amoniak, transport kolejowy, zagrożenie

Environmental Hazard Related to a Rail Accident  
of a Tanker Transporting the Ammonia

Abstract

On February 15, 2016, at the Szczecin Dąbie station there was a derailment of 
the ammonia transport tanks that stopped rail traffic and resulted in the area being 
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locked and secured. Fortunately, there was no unsealing of tanks and the leak, so 
there was no need to evacuate people from the affected area. Once the experts from 
chemical plants in Puławy and specialized equipment arrived at the scene, the 
ammonia pumping operation was conducted to lift the empty tanks. An attempt 
was made to assess the hazard at the scene of the incident if ammonia was released 
from one of the tanks. The ammonia released by unsealing caused by mechanical 
damage was the situation taken into consideration. Using the ALOHA program, 
the size of the toxicological hazard zone was determined for the selected incident 
scenario. The effects of the accident in question can be felt in an area even more 
than 10 km from the place of the accident. Knowing the extent of potential conta-
mination that can occur during the accident involving the transport of dangerous 
goods by rail is essential to carrying out effective evacuation of the population and 
properly securing the area from contamination.

Key words: ammonia, rail transport, threat

Wstęp
Przewóz substancji niebezpiecznych stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia 
i życia, zarówno osób bezpośrednio w to zaangażowanych, jak i znajdujących 
się w pobliżu transportowanych materiałów. Zagrożone są również obszary, 
przez które przewóz się odbywa. 

W 2016 r. przetransportowano w Polsce koleją 23,6 mln ton towarów 
niebezpiecznych, co stanowiło 10,6% masy transportu towarowego. Do naj-
ważniejszych grup towarowych należały: 

• materiały ciekłe zapalne (ropa i produkty ropopochodne, np. benzyny, 
oleje napędowe): 66,9% wag.;

• towary z klasy 2 – gazy: 13,5% wag.;
• towary z klasy 8 – materiały żrące: 6,2% wag.;
• towary z klasy 4.1 – materiały stałe zapalne: 2,3% wag.;
• towary z klasy 4.2 – materiały samozapalne: 1,8% wag. [1].

Do towarów klasy drugiej, transportowanych cysternami kolejowymi, należy 
amoniak. Przechowuje się go i transportuje w postaci płynnej, pod ciśnieniem 
[2, 3]. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia, ciekły amoniak spływa do 
ziemi, przy czym powstaje aerozol, który w połączeniu z wilgocią z powietrza 
tworzy białą chmurę ciężkiego gazu (rys. 1). Ilość wypływającej substancji oraz 
warunki atmosferyczne determinują przejście gazu ciężkiego w lekki [4, 5]. 
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Rys. 1. Wypływ ciekłego amoniaku na otwartej przestrzeni 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Na największe zagrożenie narażone są osoby przebywające w odległo-
ści 20 m od miejsca wycieku (dla strumienia ciekłego azotu wynoszącego  
0,5 kg/s, rys. 2). Przebywanie w tej strefie może skutkować zgonem. W od-
ległości do 200 m odczuwalny jest charakterystyczny zapach amoniaku, co 
może powodować panikę u osób przebywających w tej strefie. W przypadku 
awarii dużych zbiorników amoniaku (powyżej 10 ton), należy ewakuować 
ludność z obszaru w promieniu ok. 1500 m [4].

Rys. 2. Oddziaływanie amoniaku na człowieka w zależności od odległości od 

źródła wycieku 

Źródło: [4]



W tabeli 1 przedstawiono wpływ amoniaku na człowieka w zależności 
od stężenia.

Tabela 1. Wpływ amoniaku na ludzkie zdrowie w zależności od stężenia

Zakres stężeń (ppm) Skutek

4 lekko wyczuwalny zapach

45 wyraźnie wyczuwalny zapach

400–650 podrażnienie gardła i oczu

350–450 stężenie możliwe do zniesienia w ciągu 0,5–1 godziny

2500–4200 stężenie niebezpieczne w ciągu 30 minut

4650–9300 natychmiastowa śmierć

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

Narażenie gleby na zanieczyszczenie amoniakiem nie stanowi problemu, 
gdyż związek ten ulega odparowaniu z powierzchni ziemi, a pozostały w glebie 
amoniak stanowi źródło nawozu azotowego. Część amoniaku ulega w powie-
trzu rozkładowi fotolitycznemu, natomiast reszta powraca do powierzchni 
ziemi wskutek mokrej lub suchej depozycji. Istotne zagrożenie związane z tok-
sycznością amoniaku dotyczy środowiska wodnego [7]. W tabeli 2 zestawiono 
wartości toksyczności ostrej i przedłużonej dla wybranych gatunków ekosy-
stemu wodnego.

Tabela 2. Toksyczność ostra i przedłużona dla wybranych gatunków ekosystemu 

wodnego 

Gatunek Czas narażenia Toksyczność ostra i przedłużona

Pstrąg tęczowy 96 h 0,16−1,1 mg/l (LC50)

Pstrąg tęczowy – 1,2 mg/l (NOEC)

Daphnia magna 48 h 25,4 mg/l (EC50)

Daphnia magna – 0,79 mg/l (NOEC)

Chlorella vulgaris 432 h 2700 mg/l (EC50)

Ictalurus punctatus 31 d 0,048 mg/l

Źródło: [6]
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Amoniak jest również toksyczny dla wszystkich kręgowców. Powoduje 
drgawki, śpiączkę i śmierć komórkową w ośrodkowym układzie nerwowym. 
Do kontaktu z tym związkiem może dochodzić poprzez błony śluzowe, skórę 
i układ oddechowy. Najbardziej prawdopodobne jest narażenie na jego tok-
syczne działanie poprzez wdychanie amoniaku, który został uwolniony do 
atmosfery [7]. W tabeli 3 podano wielkości stężenia gazowego amoniaku w po-
wietrzu, powodujące śmierć połowy grupy populacji organizmów testowych. 

Tabela 3. Toksyczność ostra – przez drogi oddechowe 

Gatunek Czas narażenia LC50 (ppm)

Szczur 15 min 17 401

Szczur 16 h 1000

Mysz 30 min 21 430

Mysz 16 h 1000

Królik 1 h 5025

Kot 1 h 5025
Źródło: [8]

Transport kolejowy jest jednym z bezpieczniejszych środków transportu 
lądowego. W Europie każdego roku przewożone jest transportem kolejowym 
ponad 1,5 miliona ton amoniaku. W ciągu ostatnich 30 lat doszło jedynie 
do kilku wypadków, przy czym w żadnym z nich nie odnotowano ani jednej 
ofiary śmiertelnej na skutek kontaktu z uwolnionym amoniakiem [9]. W ta-
beli 4 zestawiono liczbę wypadków w transporcie kolejowym z udziałem 
amoniaku, do których doszło w tym czasie na świecie. 

Tabela 4. Wypadki z udziałem amoniaku w transporcie kolejowym na świecie

Baza danych Liczba  
wypadków Lata

TNO (Netherlands Organization for Applied  
Scientific Research) 77 1964–2002

AIChE (American Institute of Chemical Engineers) 33 1934–2000

EFMA (European Fertilizer Manufacturers’  
Association) 5 1971–2003

Źródło: [9]
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Główną przyczyną wypadków w Europie (na podstawie analizy 38 zda-
rzeń) było przewrócenie się wagonu lub kolizja (55%) [9].

W latach (2012–2016) w Polsce miało miejsce jedynie jedno zdarzenie, pod-
czas którego doszło do niekontrolowanego uwolnienia się towaru niebezpiecz-
nego z wagonu lub opakowania i które to zdarzenie wymagało interwencji 
władz lub zastosowania środków do likwidacji zagrożenia pożarowego, che-
micznego, biologicznego na stacji lub na szlaku [1]. Przestrzeganie wymogów 
transportu materiałów niebezpiecznych, poprawiający się stan infrastruktury 
kolejowej oraz wykwalifikowana obsługa zapewniają bezpieczeństwo prze-
wozu tej grupy towarów. Należy jednak pamiętać, iż ryzyko wypadku istnieje 
zawsze, a nieodpowiednie działania mogą spowodować ogromne straty nie 
tylko materialne, ale i ekologiczne.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego amoniak dystrybuowany 
jest z Zakładów Chemicznych Police S.A. wchodzącej w skład Grupy Azoty S.A. 
Cysterny kolejowe transportujące amoniak z zakładów chemicznych Police 
mogą przewozić do 25 ton amoniaku (cysterny górnozaworowe) lub do 50 ton 
(cysterny dolnozaworowe). Celem artykułu była ocena zagrożeń, jakie spowo-
dowałoby uwolnienie amoniaku z wykolejonej cysterny na stacji Szczecin Dąbie.

1. Materiał i metodyka badań

1.1. Amoniak

Amoniak bezwodny (NH3) to nieorganiczny związek azotu i wodoru, wyko-
rzystywany szeroko do produkcji nawozów sztucznych, włókien syntetycznych, 
kwasu azotowego, leków, kosmetyków czy materiałów wybuchowych. Jest on 
najstarszym i jednym z najczęściej wykorzystywanych czynników chłodniczych 
wykorzystywanym w mleczarniach, browarach czy chłodniach. W temperaturze 
pokojowej amoniak jest bezbarwnym gazem o ostrym, charakterystycznym 
zapachu. W tabeli 5 przedstawiono wybrane właściwości amoniaku. 

Tabela 5. Właściwości fizykochemiczne amoniaku 

Lp. Właściwość Wartość

1 Gęstość (0°C, 101.3 kPa) ciekły/gazowy 638,6 kg/m3/0,7714 kg/m3

2 Gęstość (-33,43°C, 101.3 kPa) ciekły/gazowy 682 kg/m3/ 0,888 kg/m3

56 Agnieszka Ubowska



cd. Tabeli 5. 

Źródło: [9]

1.2. Opis zdarzenia

Przedmiotem analizy był scenariusz potencjalnej awarii cysterny kolejowej 
transportującej ciekły amoniak, zakładający rozszczelnienie o wymiarach 33 ×  
× 8 cm, powstałe na skutek mechanicznego uszkodzenia. Wielkość rozszczelnie-
nia odpowiada rozmiarom uszkodzenia wywróconej na bok cysterny z 1-okta-
nolem, podczas zdarzenia w 2002 r. w okolicy Szczygłowic, na szlaku kolejowym 
Zabrze Makoszowy-Leszczyny. W scenariuszu założono, iż do zdarzenia doszło 
15 lutego 2016 r., w okolicy ulicy Wiosennej przy dworcu Szczecin Dąbie, czyli 
w miejscu i czasie, w którym doszło do rzeczywistego wykolejenia się cystern 
transportujących amoniak. Przyjęto następujące warunki pogodowe:

• temperatura: 5°C;
• ciśnienie: 998,92 hPa;
• wiatr: 16 km/h, północny;
• opady: niewielki deszcz;
• wilgotność względna: ok. 94%.

Przyjęto, iż doszło do uszkodzenia cysterny firmy ATIR RAIL, której 
parametry techniczne zestawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Parametry techniczne wagonu cysterny 92 m3 

Parametr Wartość

Masa wagonu netto 31 t

Masa załadunku 49 t

Lp. Właściwość Wartość

3 Temperatura topnienia -77,71°C

4 Temperatura wrzenia (101,3 kPa) -33,43°C

5 Ciepło właściwe (10°C, 1 MPa) 4,67 × kJ/kg K

6 Ciepło właściwe (-33,4°C, 1 MPa) 4,47 × kJ/kg K

7 Temperatura samozapłonu 651°C

8 Dolna granica wybuchowości 15% obj.

9 Górna granica wybuchowości 28% obj.
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cd. Tabeli 6.

Źródło: [10]

1.3. Metoda badawcza

Symulacja potencjalnej awarii cysterny transportującej amoniak przepro-
wadzona została przy wykorzystaniu programu ALOHA wersja 5.4.1 (Areal 
Locations of Hazardous Atmospheres), będącego częścią oprogramowania 
CAMEO, opracowanego przez EPA (The Environmental Protection Agency) 
i NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration). Program umożliwia 
ocenę stopnia dyspersji chemicznych zanieczyszczeń. ALOHA generuje obszar 
zagrożenia, operując wskaźnikami ERPG (Emergency Response Planning 
Guidelines). ALOHA wyróżnia trzy wartości ERPG, z których każda odpo-
wiada określonym skutkom zdrowotnym podczas przebywania w danej strefie:

• ERPG-1: 25 ppm – maksymalna koncentracja w powietrzu, poniżej której 
prawie wszystkie osoby mogą być narażone na okres 1 godz., bez odczu-
wania innych niż łagodne przemijające skutki dla zdrowia lub odczuwanie 
określonego, nieprzyjemnego zapachu;

• ERPG-2: 150 ppm – maksymalna koncentracja w powietrzu, poniżej której 
prawie wszystkie osoby mogą być narażone na okres do 1 godz., bez skutków 
dla zdrowia lub objaw, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zdolność 
osoby do podjęcia działań ochronnych;

• ERPG-3: 750 ppm – maksymalna koncentracja w powietrzu, poniżej 
której prawie wszystkie osoby mogą być narażone na okres do 1 godz. bez 
wystąpienia zagrożenia życia [11].
W symulacji wypływu amoniaku zastosowano model gazu ciężkiego. 

Czas uwalniania substancji w programie ALOHA jest ograniczony do 1 godz. 
W podanym czasie zakłada się stałość parametrów meteorologicznych, w tym 

Parametr Wartość

Dopuszczalna masa brutto 80 t

Pojemność nominalna 92 m3

Średnica zbiornika 3000 mm

Długość zbiornika 13840 mm

Ciśnienie próbne 26 bar

Maksymalny stopień napełnienia 53%
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niezmienny kierunek wiatru. Wadą zastosowanego programu jest nieuwzględ-
nianie przeszkód terenowych, które mają wpływ na przemieszczanie się 
toksycznej chmury, szczególnie w przypadku gazów ciężkich. 

2. Wyniki i dyskusja

Przeprowadzona symulacja hipotetycznej awarii cysterny z amoniakiem 
dotyczyła wyznaczenia stref zagrożenia toksycznym gazem oraz obszaru, 
w którym mogły wystąpić chmury palne (w przypadku amoniaku program 
ALOHA lokalizuje palny obszar przy 60% DGW, czyli 96000 ppm). Na rys. 3 
i 5 przedstawiono zasięg stref zagrożenia. Przy rozszczelnieniu jednej cysterny 
(zbiornik wypełniony w 53%), spowodowanym powstaniem otworu przy dnie 
zbiornika, na skutek mechanicznego uszkodzenia doszłoby do uwolnienia  
ok. 31 t amoniaku. Przez otwór o powierzchni 0,026 m2 amoniak wydoby-
wałby się ze średnią prędkością 21 900 kg/min jako mieszanina gazu i aero-
zolu (wypływ dwufazowy). Zasięg chmur o najwyższym stężeniu amoniaku 
w powietrzu (≥ 750 ppm) występowałby ponad 2,8 km od miejsca zdarzenia 
(rys. 4). Chmura ciężkiego gazu przemieszczałaby się w kierunku osiedla 
mieszkalnego. Skutek awarii w postaci ostrego zapachu odczuwałyby osoby 
przebywające w odległości ponad 10 km o źródła wycieku.

Rys. 3. Obszar toksycznej chmury

Źródło: opracowanie własne
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Zgodnie z założeniami przedstawionymi na rys. 2, największe zagrożenie 
dotyczyłoby osób przebywających w odległości 20 m od miejsca wycieku; 
osobami zagrożonymi byliby pracownicy kolei oraz służb ratowniczych przy-
byłych na miejsce zdarzenia. Obszar w promieniu 200 m (czarna linia na 
rys. 4), w którym zapach byłby najbardziej odczuwalny, a osoby w nim prze-
bywające mogłyby ulec panice, dotyczy głównie terenu, na którym znajduje 
się infrastruktura kolejowa oraz pobliskie zabudowania będące siedzibami 
firm produkcyjno-usługowych. Z obszarem tym pokrywa się również obszar 
zagrożenia palnymi chmurami (215 m od źródła wycieku, rys. 5).

Obszar, w którym stężenie amoniaku byłoby najwyższe (≥750 ppm) 
objąłby swym zasięgiem przede wszystkim część osiedla Dąbie oraz osiedle 
Majowe położone w rejonie Prawobrzeża, które charakteryzuje się zwartą 
zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Na terenie tym znajdują się również 
duże centra handlowe, licznie odwiedzane przez mieszkańców Szczecina. 
Ponadto zlokalizowane są tu placówki oświatowe, jak przedszkola i szkoły 
(na osiedlu Majowym dzieci w wieku do 18 lat stanowią ok. 20% populacji 
[12]). Wszystkie osoby przebywające na zewnątrz doznałyby co najmniej 
podrażnienia gardła i oczu. 

W przypadku zatrucia amoniakiem, objawiającym się kaszlem, dusznoś-
ciami, zachrypniętym głosem, niepokojem, dezorientacją, a nawet omdlenia-
mi, może dojść do przewlekłego nieżytu dróg oddechowych oraz zaburzenia 
trawienia. W takiej sytuacji należy wynieść poszkodowanego ze strefy za-
grożonej i umieścić go w zaciemnionym miejscu. Mimo iż nie ma skutecznie 
działającej odtrutki, zaleca się podanie mleka z sodą oraz stosowanie ciepłych 
inhalacji wodnych i wilgotnego tlenu. Do efektów długoterminowych za-
trucia zalicza się podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych, 
oczu, stany zapalne skóry, przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz podrażnienie 
zakończeń nerwów węchowych [13].

Jeżeli w chwili uwolnienia mielibyśmy do czynienia z wiatrem południo-
wym, toksyczne chmury kierowałyby się w kierunku Jeziora Dąbie, leżącego 
na północ w odległości niespełna 2 km od miejsca zdarzenia. Jest to miejsce 
o dużym znaczeniu przyrodniczym, znajdujące się w obszarze specjalnym 
ochrony ptaków „Dolina Dolnej Odry”. W jeziorze występuje wiele gatunków 
ryb, m.in. okonie, węgorze i płocie oraz chronione ciosa i rozpiór. Amoniak 
działałby toksycznie na te organizmy.
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Rys. 4. Obszar toksycznej chmury

Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Obszar palnych chmur uwolnionego amoniaku

Źródło: opracowanie własne
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Wnioski

Wyniki analizy przeprowadzonej przy wykorzystaniu programu ALOHA 
wykazały, że w przypadku rozpatrywanego scenariusza poważne skutki awarii 
nie wyszłyby poza teren infrastruktury kolejowej. W przyjętym scenariuszu 
zasięg palnych chmur obejmowałby teren w odległości ok. 200 m od źródła, 
a więc obszar o małej gęstości zaludnienia. Stężenie amoniaku w powietrzu, 
stanowiące zagrożenie dla zdrowia (ERPG-3), objęłoby teren w odległości 
niespełna 3 km od miejsca uwolnienia. Jest to obszar zurbanizowany, na 
którym obok punktów handlowo-usługowych zlokalizowane są placówki 
oświatowe. Najistotniejszym działaniem, obok ograniczenia wypływu poprzez 
uszczelnienie miejsca wycieku, powinna być więc jak najszybsza ewakuacja 
osób przebywających na zagrożonym terenie. Jednocześnie po wyznaczeniu 
strefy niebezpiecznej, zabezpieczeniu terenu i ustaleniu kierunku wiatru, 
należy rozstawić kurtyny wodne neutralizujące amoniak. Mimo iż wypadki 
z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym zdarzają 
się niezwykle rzadko, służby ratownicze powinny brać pod uwagę wszyst-
kie możliwe scenariusze zdarzenia i być przygotowane na przeprowadzenie 
sprawnej ewakuacji.
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Poziomy kierowania na potrzeby działań ratowniczych

Abstrakt

Artykuł jest analizą problematyki poziomów kierowania na potrzeby działań 
ratowniczych prowadzonych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 
dokonanej pod kątem obowiązujących przepisów prawnych oraz przedstawieniem 
praktycznej postaci ich stosowania. W materiale szczególny nacisk położono na 
identyfikację roli kierującego działaniem ratowniczym w trakcie zdarzeń, w któ-
rych uczestniczą jednostki ochrony przeciwpożarowej. Wspomniano o aspektach 
związanych z prawidłowym oznakowaniem kierującego działaniem ratowniczym. 
Szeroko omówiono zagadnienia związane z podziałem na poziomy kierowania 
działań ratowniczych. Przedstawiono charakterystykę osób uprawnionych do kie-
rowania na poszczególnych poziomach. 

Słowa kluczowe: działanie ratownicze, kierowanie działaniem ratowniczym, kie-
rujący działaniem ratowniczym, poziomy kierowania działaniem ratowniczym

Levels of Command for Rescue Actions

Abstract

The article is an analysis of the issue of the commanding levels conducted within 
the framework of the national rescue and firefighting system, done in terms of the 
legal regulations and the practical form of their application. The focus of the article 
was on identifying the role of the officer in charge during the action. The aspects re-
lated to the proper indication of the officer in charge on the scene are also mentioned. 
The issues of the division of the command levels are discussed extensively and the 
characteristics of persons authorized to command at the different levels are presented.

Keywords: rescue action, commanding rescue actions, commander of the rescue 
action, levels of command of rescue action
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Wstęp

W Polsce do prowadzenia działań z zakresu reagowania ratowniczego przy-
gotowane są służby, organizacje i podmioty (siły) ratownicze różniące się 
charakterem i skalą przygotowania. Podporządkowane są wielu ministrom, 
organom rządowym i samorządowym, stowarzyszeniom i instytucjom. Nato-
miast zasoby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg) uznać należy 
za siły wiodące, których główny trzon stanowią: Państwowa Straż Pożarna 
(PSP) i jednostki operacyjno-techniczne (JOT) ochotniczych straży pożar-
nych (OSP) – wydzielona ich część. Ponadto zasoby ratownictwa stanowią siły:

• ratownictwa wojskowego, m.in. chemiczne i radiacyjne zespoły awaryjne 
(chirza), bataliony ratownictwa inżynieryjnego (bratinż), Wojskowej 
Ochrony Przeciwpożarowej (WOP);

• ratownictwa cywilnego z Systemu Państwowego Ratownictwa Medycz-
nego (PRM), tj. zespoły ratownictwa medycznego, Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe (LPR);

• cywilnego ratownictwo morskiego;
• ratownictwa komunalnego (pogotowia gazowe, pogotowia energetyczne, 

pogotowia wodno-kanalizacyjne);
• jednostek ratowniczych organizacji społecznych i samorządowych (m.in. 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR), ochotnicze straże 
pożarne inne niż włączone do ksrg, Polski Czerwony Krzyż;

• zakładowych i terenowych straży pożarnych;
• zakładowych i terenowych służb ratowniczych;
• wydzielone siły i środki policji (jednostki prewencji). 

W tej różnorodności służb można wskazać różną przynależność, struk-
turę organizacyjną, liczebność, rodzaj wyposażenia i sposoby finansowania, 
niemniej jednak ich priorytetowe działania są zbieżne.

Bardzo ważnym systemem dbającym o bezpieczeństwo powszechne 
jest krajowy system ratowniczo-gaśniczy. System ten został zorganizowany 
w 1995 r. przez Państwową Straż Pożarną. Główną przesłanką powstania 
ksrg było zintegrowanie potencjału różnych służb i instytucji w celu wspar-
cia funkcjonującej PSP. W ramach ustawy o ochronie przeciwpożarowej [4] 
oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej [5] stworzono trzon krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, w których główną rolę miała pełnić PSP, zaś 
rolę wspomagającą zapewniać miały ochotnicze straże pożarne.
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Głównym celem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest zapewnie-
nie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska w ramach działań podej-
mowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględ-
nieniem OSP) gównie poprzez [4, s. 28]:

• walkę z pożarami;
• walkę z klęskami żywiołowymi;
• likwidację miejscowych zagrożeń.

Znaczenie pojęcia walki z pożarami jest dla ogółu społeczności znane 
i opiera się o definicję pożaru jako niekontrolowanego procesu palenia ma-
teriałów palnych w miejscu do tego nieprzeznaczonym [15, s. 28]. Znaczenie 
kolejnego pojęcia walki z klęskami żywiołowymi opiera się na definicji klęski 
żywiołowej jako katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki 
zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmia-
rach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być 
skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we 
współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb 
i formacji działających pod jednolitym kierownictwem [3]. 

Mniej jednoznaczne i rozpoznawalne jest znaczenie pojęcia miejscowego 
zagrożenia. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej [4], miejscowym 
zagrożeniem jest zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych 
praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie 
dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieganie lub którego 
usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. 

Zastępy ratownicze funkcjonujące w ramach krajowego systemu ratowniczo- 
-gaśniczego w trakcie działań ratowniczych są kierowane przez uprawnioną 
osobę, zwaną kierującym działaniem ratowniczym (KDR). W przypadku 
bardziej skomplikowanych działań ratowniczych z użyciem większej ilości sił 
i środków, zakres obowiązków kierującego działaniem ratowniczym poszerza 
się, zwiększając bezpośrednio trudność w prawidłowym ich wypełnianiu. 
W ramach swojej funkcji KDR powinien wypełniać obowiązki zasadniczo 
przez podejmowanie prawidłowych decyzji co do metod i sposobów działania 
taktycznego poprzez wydawanie odpowiednich decyzji − rozkazów i poleceń. 
Wprowadzanie do działań ratowniczych coraz większej liczby jednostek ope-
racyjnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wymusza stosowanie 
odpowiednich rozwiązań zarządzania tymi jednostkami oraz angażowanie 
odpowiednio wykwalifikowanych osób do kierowania nimi.



Podczas zdarzeń o większym stopniu skomplikowania, dla efektywnej 
realizacji obowiązków kierującego działaniem ratowniczym, przyjęto model 
struktury opartej o właściwe poziomy zarządzania. Takie rozwiązanie zapew-
nia w trakcie kierowania i wynikających zeń procesów dowodzenia właściwą 
efektywność poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań zarządzania tymi 
jednostkami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych oraz wybór odpo-
wiednio wykwalifikowanych osób do kierowania nimi. 

Zagadnienia poziomów kierowania działaniami ratowniczymi wiążą się 
z koniecznością kształtowania realizacji zadań, których swoboda przepro-
wadzania determinowana jest ograniczeniami wymogów przepisów prawa. 
Stan literatury na ten temat nie daje komfortu uzyskania odpowiedzi na wiele 
pojawiających się pytań co do sposobu przeprowadzania zadań ratowniczych 
i kierowania nimi. Każdorazowo pojawia się niepewność co do poziomu 
akceptowalności podejmowanych ryzyk, odnoszących się do skuteczności 
działań, ekonomiczności i bezpieczeństwa realizujących zadania ratowników. 
Stąd nieodzownym jest stałe poszukiwanie rozwiązań na gruncie interpretacji 
obowiązujących przepisów prawnych. 

1. Istota kierowania działaniem ratowniczym

W organizacji działań ratowniczych szczególną rolę odgrywa kierowanie 
działaniem ratowniczym. W celu utrzymania prawidłowego toku przebiegu 
realizacji zadań ratowniczych w miejscu zdarzenia uczestnikami działań po-
winna zarządzać osoba, która jest odpowiednio do tego przygotowana pod 
względem kwalifikacji, doświadczenia i kompetencji prawnych do podej-
mowania decyzji, między innymi naruszających zakres wolności oraz praw 
człowieka i obywatela w myśl przepisów z rozporządzenia w sprawie zakresu 
i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym [15]. 
Osobą, której powierza się funkcję zarządzania przedsięwzięciami ratow-
niczymi w zdarzeniu jest kierujący działaniem ratowniczym. Wstąpienie 
w prawa i obowiązki oznacza jednoosobowe władztwo i odpowiedzialność 
oraz nabycie zdolności do podejmowania decyzji administracyjnych gwa-
rantowanych rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Kierującym działaniem ratowniczym staje się „pierwszy przybyły na 
miejsce zdarzenia dowódca z  jednostki ochrony przeciwpożarowej do 
czasu przybycia osoby posiadającej uprawnienia do przejęcia kierowa-
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nia”[13]. Od podejmowanych przez tę osobę decyzji zależy przebieg działań 
ratowniczych.

Obowiązującą definicją określającą kierowanie działaniem ratowniczym 
jest bardzo ogólnikowe sformułowanie wyrażone w rozporządzeniu w spra-
wie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  
[10, par. 2, pkt 5)] „planowanie, organizowanie, nadzorowanie i koordyno-
wanie działań ratowniczych”. Jak widać przytoczona definicja ma charakter 
nieprecyzyjny, gdyż wymienione w niej podstawowe funkcje zarządzania po-
mijają funkcję przewodzenia zawierającego rozkazywanie, wydawanie poleceń, 
doprowadzanie do wykonania planu (zamiaru taktycznego). Przez to definicja 
niniejsza jest niepełna i nie odzwierciedla istoty kierowania działaniem ra-
towniczym, którą jest zasadniczo decydowanie. Co prawda w innym miejscu 
rozporządzenia o ksrg istnieje zapis odnoszący się do kierującego działaniem 
ratowniczym, który niejako stanowi dopełnienie dla przytoczonej definicji, 

„par. 22.2 Kierujący działaniem ratowniczym, zwany dalej kierującym, kieruje 
działaniami sił i środków podmiotów ksrg i innych podmiotów uczestniczą-
cych w działaniu ratowniczym w szczególności przez: 1) wydawanie rozkazów 
lub poleceń oraz kontrolę ich wykonania (…)” [10]. Dowodzi to postawionej 
tezie, że definicja kierowania przyjęta w rozporządzeniu o ksrg nie jest pełna.

Dygresją do treści powyższego cytatu jest wątpliwość poprawności za-
pisu. Kierować można działaniami ludzi, tj. sił, a nie działaniami środków, 
a więc rzeczy. Dopiero następstwem kierowania ludźmi jest uruchamianie 
i wykorzystanie przez nich środków. 

Najważniejszym wymaganiem wobec kierującego jest sprawne i skuteczne 
podejmowanie decyzji, które bezpośrednio wpływają na efektywny przebieg 
działań. Powodzenie działań zależeć będzie od decyzji i poleceń kierującego 
działaniami ratowniczymi wdrażających założony i zaplanowany zamiar 
taktyczny.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad kierowa-
nia i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział 
w działaniu ratowniczym [13], kierowanie działaniem ratowniczym rozpo-
czyna się z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił z jednostki. 
Powyższe rozporządzenie zostało sporządzone na podstawie ustawy o ochro-
nie przeciwpożarowej, dzięki temu przytoczona definicja rozpoczęcia kiero-
wania działaniem ratowniczym odnosi się do wszystkich jednostek ochrony 
przeciwpożarowej (włączonych oraz niewłączonych do ksrg). Natomiast 
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w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad organizacji ksrg [10] od-
noszącym się wyłącznie do zasobów włączonych w strukturę ksrg doprecy-
zowano początek kierowania działaniem ratowniczym: „… rozpoczyna się 
z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków podmiotów 
z ksrg oraz stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonego na miejscu zdarzenia 
rozpoznania sytuacji, zasadności podjęcia działań” [10]. W powyższej, bar-
dziej szczegółowej definicji przewidziano sytuacje, w których do zdarzenia 
dysponowane są siły i środki na podstawie informacji od osoby zgłaszającej 
lub systemu sygnalizacji pożarowej. Natomiast po przybyciu do wskazanego 
miejsca zdarzenia okazuje się, że nie jest wymagane podejmowanie żadnych 
działań ratowniczych. Sytuacją taką jest na przykład zadziałanie czujki dymu 
w garażach podziemnych, w wyniku którego uruchomione zostają silniki 
w wielu samochodach jednocześnie. 

Następstwem zakończenia działań ratowniczych jest jednoczesne ustanie 
sprawowania nad nim kierowania, warto więc odnotować, w jaki sposób za-
kończenie działań jest definiowane. Przytaczane wielokrotnie rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym [13] nie definiuje 
tego momentu, natomiast rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
organizacji ksrg [10] definiuje go dosyć precyzyjne. „Kierowanie działaniem 
ratowniczych kończy się z chwilą wykonania działań ratowniczych, w tym:

• udzielenia medycznych działań ratowniczych osobom poszkodowanym na 
miejscu zdarzenia oraz przekazania ich jednostkom systemu Państwowe-
go Ratownictwa Medycznego albo osobie wykonującej zawód medyczny 
w podmiocie leczniczym;

• przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym 
właścicielowi, zarządcy, użytkownikowi lub przedstawicielowi organu ad-
ministracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo Policji lub straży 
gminnej (miejskiej), a w przypadku braku możliwości ich ustalenia lub 
nieobecności na miejscu zdarzenia – zgłoszenia tego faktu do właściwego 
terytorialnie stanowiska kierowania.” [10]
Zdefiniowanie zakończenia kierowania działaniem ratowniczym w kolej-

nych rozporządzeniach o ksrg ulegało zmianom. W rozporządzeniu o ksrg 
z 1999 r. [14] ustanie kierowania warunkowane było zakończeniem ewa-
kuacji ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia, ugaszeniem pożaru, za-
trzymaniem emisji lub wypływu substancji niebezpiecznej oraz usunięciem 
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spowodowanego przez nią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska 
i wykonaniem wszelkich innych czynności mających wpływ na ograniczenie 
lub likwidację zagrożenia. W aktualnym rozporządzeniu o ksrg z 2017 r. 
wymieniony powyżej zakres zastąpiono określeniem uogólniającym „(…) 
z chwilą wykonania działań ratowniczych” [10]. Wspólnym warunkiem 
ustania kierowania w porównywanych rozporządzeniach jest konieczność 
udzielenia medycznych działań ratowniczych osobom poszkodowanym oraz 
przekazanie ich jednostkom systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
Elementem nowym w zdefiniowaniu zakończenia kierowania w aktualnym 
rozporządzeniu o ksrg jest podniesienie znaczenia aktu „przekazania terenu, 
obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym właścicielowi, zarząd-
cy (…)”. Początkowo w rozporządzeniu o ksrg z 1999 r. było to postanowienie 
o przekazaniu [13], co mylnie sugerowało akt władczy KDR jako jednooso-
bowego organu administracji publicznej, do którego podejmowania nie miał 
on już w tym momencie prawa. W rozporządzeniach o ksrg z 2011 r. i 2017 r. 
rzecz określa się jako potwierdzenie przekazania [10, 12]. 

Należy zwrócić uwagę, iż w omawianych przepisach nie uwzględniono 
czynności przejęcia terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowni-
czym. Przekazywanie czegoś może lub powinno być następstwem wcześniej-
szego przejęcia. Natomiast z powodu braku stosownej podstawy w prawach 
kierującego działaniem ratowniczym taka czynność nie może mieć miejsca. 

Przedstawiono i scharakteryzowano wybrane aspekty dotyczące funkcjo-
nowania kierującego działaniem ratowniczym, uznając, że są one kluczowe 
dla podjęcia problematyki poziomów kierowania. Rodzi się tu potrzeba 
wyjaśnienia, kim jest kierujący działaniem ratowniczym i jak kształtowały 
się kompetencje osoby sprawującej tę funkcję w działalności ratowniczej. 
Nadmienić należy, iż w przepisach sprzed 1992 r. (już nieobowiązujących) 
osoba sprawująca funkcję przewodzącego przedsięwzięciami ratowniczymi 
prowadzonymi przez strażaków w czasie interwencji ratowniczych była wska-
zywana. Od 1945 r. obowiązywały przez pięć lat zasady wynikające z w ustawy 
z 1934 r. [9], według których przewodzącym działaniami ratowniczymi był 
sprawujący „techniczne kierownictwo akcją ratunkową naczelnik tej straży 
pożarnej (pogotowia), która jako pierwsza przybyła na miejsce” [9]. W ustawie 
z 1950 r. przewodzącym akcją ratowniczą był komendant straży pożarnej [8]. 
W ustawie z 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej czytamy o kierującym akcją 
ratowniczą [7]. W ustawie z 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej używano 
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pojęć – kierujący akcją ratowniczą i dowódca jednostki straży pożarnej [6]. 
W aktualnej ustawie o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r. i rozporządzeniu 
z 1992 r. mowa jest o kierującym działaniem ratowniczym [4, 15]. W ustawie 
o Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratowniczej przewodzącym jest kierują-
cy akcją ratowniczą będący jednocześnie kierującym działaniem ratowniczym 
w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r. [5]

W myśl autorów kierujący działaniem ratowniczym to osoba sprawująca 
funkcję przewodzącego realizacją zadań ratowniczych w czasie trwania akcji 
ratowniczej lub innego działania ratowniczego prowadzonego przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej. Sprawowanie tej funkcji wymaga odpowiednich 
kwalifikacji przewidzianych dla poszczególnych poziomów kierowania. Dla 
kierującego zadedykowane są prawa szczególne, wypowiedziane w ustawie 
o ochronie przeciwpożarowej i ustawie o PSP, a sprecyzowane w rozporzą-
dzeniu z 1992 r. [15]

Kierowanie działaniem ratowniczym ma szerszy zakres w zarządzaniu niż 
dowodzenie, które jest sprawowaniem zwierzchnictwa nad specjalistyczną 
grupą ratowniczą, pododdziałem, oddziałem, odwodem operacyjnym lub 
jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Poziomy kierowania działaniem ratowniczym

Poziomy kierowania pojawiły się w przepisach regulujących ratownictwo 
w ochronie przeciwpożarowej z potrzeby zapewnienia wydolnej struktury 
zarządzania działaniami ratowniczymi w sytuacjach wymagających zaan-
gażowania znacznych zasobów ratowniczych. W takich sytuacjach należy 
liczyć się z piętrzeniem zadań organizatorskich i obowiązków kierującego 
działaniem ratowniczym, którego praca staje coraz trudniejsza. Formą wspar-
cia jest rozłożenie na podwładnych zadań i obowiązków przez rozbudowę 
struktury zarządzania. Ma to na celu urealnienie rozpiętości kierowania tak, 
aby zapobiec stopniowej utracie kontroli nad realizacją zadań, zapewnienie 
zdolności do panowania nad nowymi i trudnymi do przewidzenia zadaniami, 
wymuszenie przyznawania swobody decyzyjnej podwładnym, zmniejszenie 
obszaru odpowiedzialności za skutki decyzji, wywołanie większej wzajemnej 
zależności zadań podwładnych.

Poziomy kierowania są ściśle ze sobą powiązane i zależne od wielkości 
zdarzenia, występujących zagrożeń, długotrwałości działań, trudności w pro-
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wadzeniu działań, co przekłada się na wielkość angażowanych sił i środków 
poziomu podstawowego, specjalistycznych grup ratowniczych i odwodów 
operacyjnych.

„W momencie przyjazdu na miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków, 
z tego składu uprawniony dowódca jest pierwszym KDR-em, do momen-
tu przybycia uprawionego do przejęcia wyższego szczebla” [18, s. 31]. Im 
zdarzenie będzie większe i bardziej skomplikowane organizacyjnie, tym 
dysponowane będą większe ilości sił i środków ratowniczych do zdarzenia 
wraz z osobami (nie są to tylko dowódcy) uprawionymi do przejmowania 
kierowania na wyższych poziomach. Można więc stwierdzić, iż poziom kiero-
wania wzrasta wraz ze złożonością organizacyjną niezbędną dla utrzymania 
działań ratowniczych.

Po raz pierwszy te elementy struktury kierowania zaistniały w 1999 r., 
w drugim z kolei rozporządzeniu o ksrg nadano im określenie typy kierowa-
nia [14]. W następnym rozporządzeniach o ksrg, z 2011 r., stały się poziomami 
kierowania [12]. Zmiana nazwy nie została uzasadniona, a na pewno powodem 
nie są zmiany w zapisach rozporządzeń, które od początku nie wiele się różnią.

Poziomy kierowania początkowo zapisane w rozporządzeniach nie wy-
nikały z postanowień żadnej z ustaw, co oceniać można jako wadę prawną. 
Podstawa prawna dla poziomów kierowania zaistniała w 2013 r., kiedy ukazała 
się tzw. ustawa deregulacyjna w sprawie niektórych zawodów [2], a wpro-
wadzone zmiany w kilku ustawach objęły także ustawę o ochronie przeciw-
pożarowej. Na potrzeby skodyfikowania szczebli kształcenia w ochronie 
przeciwpożarowej wyrażono gradację ich ważności, przypisując je w szyku 
rosnącym zgodnie ze wzrostem poziomu kierowania.

Piętra organizacyjne ze względu na wielkość i wagę przedsięwzięć opera-
cyjnych występują w służbach, a różnią się z uwagi na odrębność i specyfikę 
celów ich powołania:

a) krajowy system ratowniczo-gaśniczy:
• poziom interwencyjny,
• poziom taktyczny,
• poziom strategiczny;

b) wojsko:
• poziom operacyjny,
• poziom taktyczny,
• poziom strategiczny;
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c) Policja:
• poziom interwencyjny,
• poziom akcji policyjnej,
• poziom operacji policyjnej.

Rozwiązanie poziomów kierowania koresponduje z dotychczas stosowaną 
praktyką organizacyjną polegającą na podziale strefy działań ratowniczych 
na grupy zadaniowe − odcinki bojowe, co stało się znaczącym unowocześ-
nieniem w zakresie organizacji zarządzania działaniami ratowniczymi.

Dla pełniejszego scharakteryzowania poziomów kierowania należy wcześ-
niej wskazać struktury (pododdziały i oddziały), które mogą być tworzone 
z podmiotów ksrg, jednostek ochrony przeciwpożarowej na potrzeby dzia-
łania ratowniczego [10]:

• rota – dwuosobowy zespół ratowników wchodzący w skład zastępu lub 
specjalistycznej grupy ratowniczej;

• zastęp – pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowód-
ca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego;

• sekcja – pododdział w składzie dwóch zastępów, w tym dowódca;
• pluton – pododdział w składzie od trzech do czterech zastępów, w tym 

dowódca;
• kompania – pododdział w składzie od ośmiu do szesnastu zastępów oraz 

dowódca;
• batalion – oddział w skaldzie od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca 

i sztab;
• brygada – związek pododdziałów i oddziałów oraz dowódca i sztab;
• specjalistyczna grupa ratownicza (SGR) – pododdział przeznaczony do 

realizacji specjalistycznych czynności ratowniczych. 
Należy również dodać, iż w ramach plutonów mogą być wydzielone sekcje, 

a w ramach kompanii – sekcje lub plutony.
Najniższy poziom kierowania, który występuje podczas każdych działań 

ratowniczych to interwencyjny – „… realizowany jest w strefie zagrożenia 
lub strefie działań ratowniczych w celu realizowania czynności ratowniczych 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa ratownikom; kierowaniu interwencyjne-
mu podlegają siły nieprzekraczające wielkością jednej kompanii” [10]. Na 
poziomie interwencyjnym kierowanie działaniem ratowniczym przejmują 
ratownicy z jednostek ochrony przeciwpożarowej, posiadający kwalifikacje 
do kierowania działaniem ratowniczym, w kolejności:
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• członek ochotniczej straży pożarnej;
• komendant gminny ochrony przeciwpożarowej, jeżeli jest członkiem 

ochotniczej straży pożarnej;
• strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej;
• dowódca zastępu z Państwowej Straży Pożarnej;
• dowódca sekcji z PSP;
• zastępca dowódcy zmiany z PSP;
• dowódca zmiany z PSP;
• zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej z PSP;
• dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej z PSP.

Rys. 1. Poziomy kierowania działaniem ratowniczym

Źródło: opracowanie własne

Drugi poziom kierowania to taktyczny „(…) realizowany na granicy strefy 
zagrożenia lub poza nią w celu wykonania przyjętych taktyk lub określonej 
strategii oraz nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu tak-
tycznemu podlegają siły nieprzekraczające wielkością jednego batalionu lub 
siły, w których składzie znajdują się specjalistyczne grupy ratownicze” [10]. 
W przypadku kierowania taktycznego, zobowiązanymi osobami, które po-
winny przejąć kierowanie są:

• zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej z PSP właściwej dla 
miejsca powstania zdarzenia;
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• dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej z PSP właściwej dla miejsca 
powstania zdarzenia;

• oficer lub aspirant wyznaczony przez komendanta powiatowego (miej-
skiego) PSP do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie;

• komendant powiatowy (miejski) PSP.
Ponadto kierowanie działaniem ratowniczym na poziomie taktycznym 

„jest realizowane ze stałego lub ruchomego stanowiska dowodzenia usytu-
owanego w miejscu umożliwiającym ocenę rozwoju sytuacji” [10]. W myśl 
literatury przedmiotu stanowiskiem dowodzenia w ramach działań ratow-
niczych nazywane jest miejsce pracy dowódcy, który kieruje działaniami 
ratowniczymi, ewentualnie też pracy jego sztabu, jeżeli został powołany, 
w czasie większych zdarzeń [17]. Miejscem typowanym na stanowisko do-
wodzenia może być pomieszczenie, część budynku lub budynek zajęty w tym 
celu w ramach przysługujących uprawnień, pojazd operacyjny lub namiot, 
z którego kieruje się działaniami ratowniczymi.

Najwyższy poziom kierowania, poziom strategiczny „(…) realizowany 
w celu określenia i przyjęcia niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia 
oraz nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu pod-
legają siły odwodów operacyjnych na obszarze województwa, siły centralnego 
odwodu operacyjnego lub siły przekraczające wielkością jeden batalion” [10]. 
Osoby odpowiedzialne za przejęcie kierowania działaniem ratowniczym na 
poziomie strategicznym to:

• oficer wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego PSP do kierowania 
w jego imieniu i na jego polecenie;

• komendant wojewódzki PSP;
• oficer wyznaczony przez Komendanta Głównego PSP do kierowania 

w jego imieniu i na jego polecenie;
• Komendant Główny PSP.

Kierowanie działaniami na poziomie strategicznym, podobnie jak na 
taktycznym, powinno być realizowane ze stałego lub ruchomego stanowiska 
dowodzenia, które powinno być usytuowane poza strefą kierowania taktycz-
nego lub ze stanowisk kierowania komendantów PSP.

Na rys. 2 przedstawiono podział poziomów kierowania ze względu na 
miejsce realizacji zadań przez kierującego działaniem ratowniczym.

76 Jacek Kalinko, Stanisław Lipiński



Tabela 1. Charakterystyka występowania poszczególnego poziomu 

kierowania działaniem ratowniczym

Poziomy kierowania działaniem ratowniczym

Interwencyjny Taktyczny Strategiczny

•	 podlegają siły nieprzekra-
czające wielkością jednej 
kompanii

•	 podlegają siły nieprzekra-
czające wielkością  
jednego batalionu

•	 lub siły, w których  
składzie znajdują się 
specjalistyczne grupy  
ratownicze (SGR)

•	 podlegają siły  
przekraczające wielkością 
jeden batalion

•	 siły odwodów operacyj-
nych na obszarze woje-
wództwa („WOO”)

•	 siły centralnego  
odwodu operacyjnego 
(COO)

Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Poziomy kierowania działaniem ratowniczym ze względu na miejsce 

realizacji zadań

Źródło: opracowanie własne
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Z przedstawionego podziału wynika, iż ze wzrostem wielkości zdarzenia, 
może nastąpić zmiana poziomów kierowania, a co za tym idzie, zmiana kie-
rującego działaniem ratowniczym. W początkowej fazie działań na poziomie 
interwencyjnym kierującym mogą być osoby nie tylko należące do Państwowej 
Straży Pożarnej, ale również do OSP i innych jednostek ochrony przeciwpo-
żarowej. Na poziomach wyższych (taktycznym i strategicznym) kierowanie 
działaniami ratowniczymi powierzono wyłącznie strażakom Państwowej Straży 
Pożarnej. 

3. Oznakowanie kierującego działaniem ratowniczym

Rozporządzenie o ksrg [10] w par. 22. 1 nakłada na osobę kierującą działa-
niem ratowniczym obowiązek oznakowana w sposób widoczny dla innych 
uczestników działań ratowniczych.

W celu prawidłowego i prostego rozróżnienia z grona ratowników osoby 
kierującej działaniem ratowniczym w ramach organizacji ksrg wprowadzono 
odpowiednie wymogi oznaczeń osób funkcyjnych. W przeszłości norma-
tywnym sposobem oznakowania powyższych osób były tylko tzw. otoki na 
hełmach. Zgodnie z wytycznymi [21] wszyscy strażacy z PSP noszą hełmy 
w kolorze czerwonym, z tym że:

• dowódcy na poziomie interwencyjnym powinni nosić hełmy z otokiem 
koloru brązowego;

• dowódcy na poziomie taktycznym powinni nosić hełmy z otokiem koloru 
srebrnego;

• dowódcy na poziomie strategicznym powinni nosić hełmy z otokiem 
koloru złotego.
Przedstawiony sposób oznakowania w postaci odpowiednio dobranych 

otoków na hełmach osób uprawnionych do kierowania na poszczególnych 
poziomach wydaje się być wystarczającym. Jednak w toku procesu wdrażania 
i stosowania przyjętego typu oznakowania zauważono pewne niedomaga-
nia takiego sposobu oznakowania. Przykładowo w przypadku przybycia 
na miejsce zdarzenia wielu dowódców oznakowanych tym samym kolorem 
otoka powstawał problem ze sprawną identyfikacją kierującego działaniem 
ratowniczym.

W ramach udoskonalenia sposobu wyróżnienia z grona ratowników uczest-
niczących w zdarzeniu osoby kierującej działaniem ratowniczym, w 2012 r. 
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wprowadzono odpowiednie oznakowanie w postaci dwubarwnych kamizelek 
w kształcie bezrękawnika:

• góra biała dół niebieski – dla kierującego działaniem ratowniczym na 
poziomie interwencyjnym;

• góra biała dół zielony – dla kierującego działaniem ratowniczym na 
poziomie taktycznym;

• góra biała dół brązowy – dla kierującego działaniem ratowniczym na 
poziomie strategicznym.
Na rys. 4 został przedstawiony sposób oznakowania kierujących działa-

niem ratowniczym za pomocą kamizelek na różnych poziomach kierowania.

Rys. 3. Przykład oznakowania osoby uprawnionej do kierowania działaniem 

ratowniczym za pomocą otoku na hełmie

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 4. Oznakowanie osób uprawnionych do kierowania działaniem ratowni-

czym na poszczególnych poziomach kierowania

Źródło: opracowanie własne

Przedstawiony sposób oznakowania za pomocą kamizelek osób pełniących 
funkcję kierującego działaniem ratowniczym wydaje się być dużo skutecz-
niejszy. Rozwiązuje on problem pojawienia się na miejscu zdarzenia kilku 
dowódców oznakowanych jednakowo, przez zdjęcie oznaczenia i przekazanie 
osobie, która jest najwyższa funkcją na miejscu zdarzenia. W przypadku 
występowania zdarzenia większego rozmiaru, w którym uczestniczy większa 
liczba zastępów, tego typu rozwiązanie bardzo dobrze oznakowuje kierującego 
działaniem ratowniczym.

4. Problematyka związana z praktycznym stosowaniem poziomów  
     kierowania działaniem ratowniczym

Poziom taktyczny następuje w momencie przekroczenia liczby sił jednej 
kompanii na miejscu zdarzenia lub w momencie, gdy na miejsce zdarzenia 
przybędzie specjalistyczna grupa ratownicza (SGR). Pozornie wydawać się 
może, że moment przejścia z poziomu interwencyjnego na taktyczny jest kla-
rownie jednoznaczny. Po głębszym przeanalizowaniu sytuacji występujących 
w praktyce okazuje się, że pojawia się trudność w identyfikacji momentu 
granicznego pomiędzy poziomami.
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W trakcie działań ratowniczych nie przysparza problemów określenie 
momentu przybycia SGR, jednak przekroczenie ilości sił jednej kompanii 
może być trudne do zauważenia. 

W celu stwierdzenia, kiedy następuje przekroczenie powyższej granicy, 
należy mieć jednoznaczną granicę ilościową, lecz definicja kompanii po-
sługuje się przedziałem liczby zastępów (8−16), który wydaje się być mało 
precyzyjny i nie rozstrzyga jednoznacznie kiedy następuje przekroczenie sił 
jednej kompanii. 

Należy tu podkreślić, iż definicja kompanii nie jest tylko wykorzystywana 
przy diagnozie danego poziomu kierowania. Wykorzystywana jest również 
do celów planistycznych i organizacyjnych odwodów operacyjnych z obszaru 
województwa (WOO) i centralnego odwodu operacyjnego (COO). Zgodnie 
z definicją [10], wyróżniamy dwa rodzaje odwodów − centralny odwód ope-
racyjny oraz odwód operacyjny na obszarze województwa. Fakt istnienia 
odwodów operacyjnych jest argumentem uzasadniającym centralizm w or-
ganizacji ratownictwa w ochronie przeciwpożarowej. Zrodziły się one z po-
trzeby zapewnienia wsparcia działań wobec zdarzeń, których nie są w stanie 
obsłużyć lokalne z terenu powiatu lub województwa zasoby ratownicze, są 
więc sposobem przeciwdziałania zdarzeniom nadzwyczajnym. Ich źródłem 
są wydzielone zasoby ratownicze na poziomie wojewódzkim i krajowym. 
Innymi słowy, w ramach istniejących jednostek OSP z ksrg, PSP oraz innych 
jednostek ochrony przeciwpożarowej wyznacza się zastępy, które wchodzą 
w skład doraźnych nieetatowych pododdziałów i oddziałów tworzących 
struktury odwodów. W momencie potrzeby zorganizowania odpowiednich 
pododdziałów i oddziałów odwodowych, następuje zebranie elementów 
składowych (zastępów) odwodu w wyznaczonych rejonach koncentracji 
a następnie dysponowanie w formie zwartej struktury lub części struktu-
ry (pododdziałów i oddziałów) do zdarzenia. Tego typu struktury „WOO” 
i COO składają się głównie z pododdziałów wielkości kompanii. Powstaje 
więc pytanie dlaczego pojęcie kompania zdefiniowano tak niejednoznacznie 
i w tak zróżnicowanej liczbie? 

Sprawa daje się zrozumieć wówczas, kiedy odsłaniają się intencje, jakimi 
powodowani byli autorzy niefortunnego zapisu. Wprowadzili rozwiązanie 
elastyczne, aby mogło być wykorzystywane w województwach o zróżnicowanej 
zasobności potencjału ratowniczego. W takiej sytuacji, w przypadku potrzeby 
przygotowania kompanii odwodowej w mniejszych województwach (takich 
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jak opolskie czy świętokrzyskie) można wybrać wielkość z dolnego zakresu 
definicji kompanii. Natomiast w przypadku organizacji kompanii odwodowych 
w większych województwach korzysta się z górnej granicy definicji kompanii. 

Przy modelowaniu doraźnym struktury kompanii z przybywających 
stopniowo na miejsce zdarzenia zastępów, należy brać pod uwagę wymóg 
przesłanki wyrażonej w zapisie: „Struktura dowodzenia uzależniona jest od 
wielkości sił zadysponowanych do zdarzenia. Ze względów praktycznych 
kierującemu działaniami ratowniczymi nie powinno podlegać bezpośrednio 
więcej niż 8 dowódców niższego poziomu.” [20]

Warunek ten jest możliwy do spełnienia tylko wtedy, gdy zastępy formo-
wane (grupowane) będą w sekcje lub/i plutony. Tworzona w ten sposób struk-
tura dowodzenia zapewni, że zarówno kierującemu działaniem ratowniczym, 
jak i dowódcom pododdziałów nie będzie podlegać bezpośrednio więcej niż 
ośmiu dowódców. Wspomniane tu pododdziały składowe kompanii ponadto 
mogą być niezależnie przyporządkowywane dowódcom odcinków bojowych 
(grup zadaniowych), jeśli organizacja działań ratowniczych z uwagi na po-
trzeby zadaniowe, taki podział sił wymusza.

Z powyższej próby zidentyfikowania momentu przejścia z poziomu inter-
wencyjnego na taktyczny kierowania działaniem ratowniczym wynika, iż nie 
funkcjonuje jednoznaczna pojedyncza granica. Należy również podkreślić, iż 
w przypadku przekroczenia górnej granicy ilości zastępów z definicji kompanii 
bezwzględnie posiada się pewność przejścia z poziomu interwencyjnego na 
taktyczny. Natomiast obecne wytyczne i przepisy zostawiają szerokie pole do 
interpretacji, czy zmiana poziomu kierowania powinna wystąpić przy mniej-
szych ilościach zastępów pomiędzy 8 a 16. Dlatego na potrzeby rozróżnienia 
poziomów kierowania działań ratowniczych jedynym pewnym wskazaniem 
jest przyjęcie górnej granicy zakresu kompanii czyli 16 zastępów, natomiast 
dolną granicą jest jeden zastęp. 

Analogiczna sytuacja występuje w momencie przejścia z poziomu tak-
tycznego na strategiczny. Tu również nie występuje problem ze wskazaniem 
przybycia na miejsce zdarzenia odpowiednich sił odwodów operacyjnych 
z obszaru województwa lub sił centralnego odwodu operacyjnego. Nato-
miast może wystąpić problem z definiowaniem wielkości jednego batalionu. 
Podobnie jak w przypadku określenia przejścia z poziomu interwencyjnego 
na taktyczny, na potrzeby rozróżnienia poziomów kierowania taktycznego 
i strategicznego przyjmuje się górną granicę zakresu składu batalionu.
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Tabela 2. Podział poziomów kierowania według kryterium liczby zastępów 

wraz z dowódcami uprawnionymi do kierowania działaniem ratowniczym  

na poszczególnych poziomach

Poziomy kierowania działaniem ratowniczym

Interwencyjny

Górna  
granica 

wg liczby 
zastępów

Taktyczny

Górna 
granica 

wg liczby 
zastępów

Strategiczny

•	 członek OSP; 
•	 komendant 

gminny ochrony 
przeciwpożarowej, 
jeśli jest członkiem 
OSP; 

•	 strażak jednostki 
ochrony 
przeciwpożarowej; 

•	 dowódca zastępu 
PSP; 

•	 dowódca sekcji PSP;
•	 zastępca dowódcy 

zmiany PSP; 
•	 dowódca zmiany 

PSP; 
•	 zastępca dowódcy 

jednostki 
ratowniczo- 

-gaśniczej PSP; 
•	 dowódca jednostki 

ratowniczo- 
-gaśniczej PSP;

16

•	 zastępca 
dowódcy 
jednostki 
ratowniczo- 

-gaśniczej PSP 
właściwej 
dla miejsca 
powstania 
zdarzenia; 

•	 dowódca 
jednostki 
ratowniczo- 

-gaśniczej PSP 
właściwej 
dla miejsca 
powstania 
zdarzenia; 

•	 oficer lub 
aspirant 
wyznaczony 
przez 
komendanta 
powiatowego 
(miejskiego) 
PSP do 
kierowania 
w jego imieniu 
i na jego 
polecenie; 

•	 komendant 
powiatowy 
(miejski) PSP.
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•	 oficer 
wyznaczony 
przez 
komendanta 
wojewódzkiego 
PSP do 
kierowania 
w jego imieniu 
i na jego 
polecenie; 

•	 komendant 
wojewódzki PSP; 

•	 oficer 
wyznaczony 
przez 
Komendanta 
Głównego PSP 
do kierowania 
w jego imieniu 
i na jego 
polecenie;

•	 Komendant 
Główny PSP.

Źródło: opracowanie własne
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Przejęcie kierowania działaniami powinno odbywać się sprawnie, w sposób 
jasny, zrozumiały i konkretny, być poprzedzone oceną sytuacji, zapoznaniem się 
z realizowanym zamiarem taktycznym oraz wielkością zasobów ratowniczych 
dostępnych w strefie działań ratowniczych. Dowódcy przejmujący kierowanie 
interwencyjne, taktyczne lub strategiczne muszą zgłosić fakt przejęcia do właś-
ciwego terytorialnie stanowiska kierowania PSP. Natomiast każdy przypadek 
braku możliwości kierowania działaniami ratowniczymi przez KDR wymaga 
przejęcia kierowania działaniami ratowniczymi przez inną osobę [20].

W trakcie rozwijających się działań może wystąpić sytuacja, w której 
następuje przejecie kierowania działaniem ratowniczym przez dowódcę z jed-
nostki ochrony przeciwpożarowej, posiadającego kwalifikacje do kierowania 
tymi działaniami. Przejmuje kierowanie działaniami dowódca wyższego 
szczebla od dowódcy niższego szczebla − zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu [10]. Zmiana kierującego powoduje „wstąpienie w prawa 
i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym” [10]. W zależności od stop-
nia skomplikowania oraz wielkości zdarzenia, w której uczestniczą znaczne 
siły i środki, sytuacja przejęcia kierowania może występować wielokrotnie.

Podsumowanie

1. Efektem kierowania ma być osiągnięcie celu działań ratowniczych. Pozio-
my kierowania są konsekwencją narastających struktur organizacyjnych 
pododdziałów i oddziałów jednostek ochrony przeciwpożarowej. System 
kierowania powinien odpowiadać przyjętej organizacji działań ratow-
niczych i uwzględnić uprawnienia wynikające z konkretnych potrzeb 
zdarzenia. 

2. Definicja kierowania działaniem ratowniczym przyjęta w obowiązują-
cym rozporządzeniu o ksrg [10] pomija funkcję zarządzania, jaką jest 
przewodzenie, a tym samym nie artykułuje podstawowego zadania kie-
rowniczego – decydowania. 

3. W rozporządzeniu o ksrg [10] określono, że KDR „kieruje działaniami 
sił i środków”. Kierowanie odnosić się powinno wyłącznie do działania 
sił, a nie sił i środków. Wtórnym jest wobec środków uruchamianie, wy-
korzystywanie etc., gdyż odbywa się wyłącznie za sprawą sił.

4. Rozpoczęcie działania ratowniczego określone jest w rozporządzeniu 
o ksrg [10] z chwilą przyjazdu na miejsce zdarzenia pierwszych „sił i środ-
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ków podmiotów ksrg oraz stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonego 
na miejscu zdarzenia rozpoznania sytuacji, zasadności podjęcia działań 
ratowniczych”, a w rozporządzeniu o kierowaniu i współdziałaniu [13] 
z chwilą przybycia pierwszych „sił z jednostki”. Różnica tak odmiennego 
określenia dla tej samej sytuacji nie jest uzasadniona i wymaga ujedno-
licenia stanowiska w aparacie pojęciowym ochrony przeciwpożarowej.

5. Zdefiniowanie ustania kierowania działaniem ratowniczym w rozporzą-
dzeniu o ksrg [10] nadmiernie eksponuje akt „przekazania terenu, obiektu 
lub mienia objętego działaniem (…)”, a minimalizuje ważną likwidację 
zagrożeń, zastępując ten fakt ogólnikiem – „z chwilą wykonania działań 
ratowniczych”.

6. Zdefiniowanie kompanii i batalionu w rozporządzeniu o ksrg [10] jest 
niekonkretne i daje nadmierną swobodę interpretacyjną, co jest szcze-
gólnie niekorzystne dla wypełniania obowiązku ustanawiania poziomów 
kierowania.

7. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu lub pierwszych 
zastępów występuje pierwsza faza działań ratowniczych, w której w krót-
kim czasie występuje bardzo dużo różnorodnych wydarzeń. W tej sytuacji 
dowódca wchodzący w funkcję kierującego działaniem ratowniczym staje 
przed wyzwaniem przetworzenia ogromnej ilości informacji. Zdarza się 
też, że nie wszystkie informacje są prawdziwe, ponieważ niektóre mogą 
powstać z naturalnego chaosu informacyjnego. Na podstawie analizy sy-
tuacji i możliwości kierujący podejmuje decyzje, w których skupia się na 
priorytetach działań. Niejednokrotnie w przypadku przybycia pierwszych 
zastępów, które są niewystarczające do działań, w czasie których moż-
na swobodnie udzielić pomocy wszystkim poszkodowanym, kierujący 
musi zmierzyć się z wyzwaniem sytuacji trudnej taktycznie, technicznie, 
socjologicznie, psychologicznie i moralnie. 

8. Obecne zapisy przepisów ustaw i rozporządzeń traktujące o obejmowaniu, 
przejmowaniu i przekazywaniu funkcji kierującego działaniem ratow-
niczym przez poszczególne uprawnione osoby, nie rozstrzygają w spo-
sób zdecydowanie jednoznaczny kwestii zakresu kompetencji tych osób. 
Ustawodawca starał się rozstrzygnąć o kolejności osób zobowiązanych 
do przejmowania kierowania ustanawiając listę preferencyjną tych osób 
w rozporządzeniu o ksrg i wskazując na pierwszeństwo w kierowaniu osób, 
których miejsce działania jest macierzystym obszarem chronionym. Stan 
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unormowania pozostawia jednak sytuacje niejasne co do jednoznacznego 
wskazania właściwej osoby do kierowania. 

9. Rozważania dotychczas prowadzone skłaniają do kilku uwag odnoszą-
cych się do sytuacji niepewnych, co do wskazania osoby do kierowania:
1) Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP może pełnić funkcję 

KDR-a poziomu interwencyjnego i taktycznego. Na terenie obszaru chro-
nionego własnej jednostki sprawowanie tej funkcji jest pewne. W sytuacji 
jednak, kiedy w związku ze swoją obecnością podczas działań ratow-
niczych na terenie innym niż własny obszar chroniony i funkcję KDR 
poziomu taktycznego mógłby sprawować z racji stanowiska dowódcy 
JRG PSP, powinien ustąpić miejsca temu przybyłemu dowódcy JRG PSP 
na miejsce zdarzenia, dla którego jest to własny obszar chroniony. 

2) Okoliczność, kiedy dowódca JRG PSP jest jednocześnie dowódcą spe-
cjalistycznej grupy ratowniczej (SGR) zadysponowanej do działań – 
stwarza następujące stany:
a) w działaniach, gdzie zdarzenie ma miejsce na własnym (dla do-

wódcy) obszarze chronionym, dowódca JRG PSP może być KDR 
i jednocześnie pełnić obowiązki dowódcy SGR;

b) w działaniach, gdzie zdarzenie ma miejsce poza własnym (dla do-
wódcy) obszarem chronionym, ten dowódca JRG PSP może już 
tylko pełnić obowiązki dowódcy SGR. 

3) Interpretacja zapisów odnoszących się do poziomów taktycznego 
i strategicznego, gdzie wskazuje się na osoby uprawnione do kiero-
wania działaniem ratowniczym, określane jako: „oficer (lub aspirant) 
wyznaczony przez komendanta (powiatowego, wojewódzkiego, głów-
nego) do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie”. 

Uwagi odnoszące się do osoby wyznaczonej:
a) osobę (oficera, aspiranta – dotyczy poziomu taktycznego) „wyzna-

czoną” należy traktować jako równoprawną komendantowi tylko 
w zakresie praw i prerogatyw KDR należnych tylko od rozpoczęcia 
do zakończenia działania ratowniczego, tj. w czasie zdefiniowanym 
przez rozporządzenie o ksrg;
• osobą tą może być funkcjonariusz wszędzie tam, gdzie funkcjo-

nuje etat oficera operacyjnego miasta/województwa/powiatu;
• za osobę „wyznaczoną” uznawać należy tych funkcjonariuszy, któ-

rzy są przewidziani na poszczególne dni w grafiku służb komendy, 
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zapewniającym ciągłość obsady zarządzania komendanta i w jego 
imieniu na czas wystąpienia konieczności prowadzenia działania 
ratowniczego na terenie obszaru chronionego;

• kwestią nieuregulowaną zdaje się być dopuszczalność powoływa-
nia przez komendanta innych osób w trybie doraźnym, w czasie 
przebiegu działania ratowniczego. Powodem zaistnienia takiej 
sytuacji może być konieczność zabezpieczenia ciągłości funkcji 
KDR-a przez sprawującego dotychczas tę funkcję komendanta, 
który opuszcza strefę działań ratowniczych; 

b) nawiązującym do zagadnienia podjętego powyżej jest zagadnienie 
dotyczące bezpośrednio nieuregulowanej kwestii przekazywania 
funkcji KDR „w dół” przez osoby z wyższej pozycji listy preferen-
cyjnej (zobowiązującej do przejmowania kierowania), osobom 
o niższym uprawnieniu. Zakładając dopuszczalność takiej prak-
tyki, to z całą pewnością rozstrzygnięty i unormowany powinien 
być tryb i zakres dopuszczalnych powodów uzasadniających fakt 
zaprzestania sprawowania funkcji KDR w trakcie działania ra-
towniczego. Uzupełnienie stanu obowiązującego uregulowania 
w sferze omawianej kwestii zdaje się być konieczne, wobec zagro-
żenia skutkami nadużyć trybu uznawalności i nadmiernej swobody 
decyzyjnej.
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Pożary budynków mieszkalnych jako największe 
zagrożenie pożarowe dla życia i zdrowia 
mieszkańców Warszawy na podstawie danych 
programu SWD-ST z lat 2012–2016

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono charakterystykę występowania pożarów we-
wnętrznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych na terenie War-
szawy na podstawie danych z lat 2012–2016. W pracy wskazano również prawdo-
podobne przyczyny powstawania pożarów, które zakwalifikowano do trzech grup 
oraz przedstawiono sposób pozyskiwania danych z programu SWD-ST. Celem 
artykułu jest wskazanie pożarów budynków mieszkalnych jako największe zagro-
żenie pożarowe dla życia i zdrowia mieszkańców Warszawy, przy jednocześnie 
najmniejszych wymaganiach im stawianych w zakresie wyposażenia w urządzenia 
przeciwpożarowe. 

Słowa kluczowe: pożary wewnętrzne, ofiary śmiertelne, budynki mieszkalne, zagro-
żenie pożarowe

Residential Buildings Fires as the Biggest Fire Hazard 
for the Inhabitants of Warsaw Based on the SWD-ST 
Program Data from 2012–2016

Abstract

The paper presents the description of the internal fires occurrence in single and 
multi-family residential buildings in Warsaw based on the data from 2012–2016. 
In addition the paper identifies the possible causes of fires, which were classified 
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into three groups, in addition the method of obtaining the data from the SWD- 
-ST program was presented. The purpose of the article is to indicate, on one hand, 
the fires of residential buildings as the biggest fire hazard for the life and health 
of Warsaw residents, and on the other, to show the smallest requirements for the 
equipment concerning the fire safety systems. 

Keywords: internal fires, fatalities, residential buildings, fire hazard

Wstęp

Pożary wewnętrzne budynków mieszkalnych stanowią największe zagrożenie 
pożarowe dla życia i zdrowia ludzi. Szczególnie w miastach, które są stolica-
mi województw, występuje ich najwięcej. Spowodowane jest to dużą liczbą 
ludności je zamieszkujących, a zatem i dużą liczbą budynków mieszkalnych.

Przyczyny pożarów mogą być spowodowane przez różnego rodzaju czyn-
niki. Zgodnie z danymi przedstawionymi w dalszej części artykułu, wydaje 
się, że w głównej mierze czynniki te związane są z działalnością człowieka 
oraz wadami lub usterkami elementów wyposażenia budynków. Nieostroż-
ność, brak świadomości w zakresie posługiwania się otwartym ogniem czy też 
brak stosowania odpowiednich zabezpieczeń, ale również wady posiadanego 
sprzętu mają często tragiczne skutki. 

Zgodnie z przedstawionym w niniejszym artykule danymi statystycznymi, 
pożary obiektów mieszkalnych na tle wszystkich pożarów stwarzają naj-
większe zagrożenie pożarowe dla zdrowia i życia ludzi na terenie Polski, co 
znajduje swoje potwierdzenie również w poprzedzającym niniejszy artykuł, 
sześcioletnim okresie statystycznym [3]. Przedstawiciele odpowiednich służb 
(m.in. Państwowej Straży Pożarnej) są świadomi występowania problemu, 
jednak brakuje wiarygodnych analiz mogących dostarczyć rzetelnych infor-
macji na temat charakterystyki ich występowania. Takie analizy są jednym 
z elementów mogących dać początek inicjatywom pozwalającym na zmniej-
szenie zarówno skutków, jak i liczby tego typu zdarzeń. 

W związku z powyższym, w opinii autorów artykułu, istotne staje się do-
głębne zbadanie tej tematyki poprzez przeprowadzenie odpowiednich analiz 
dotyczących charakterystyki występowania, przyczyn powstawania, a w szcze-
gólności prób ustalenia powodów występowania osób rannych i ofiar śmier-
telnych pożarów budynków mieszkalnych. 
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Miastem o najwyższej liczbie tego typu zdarzeń jest Warszawa, co jedno-
znacznie wskazuje, iż wybór Warszawy jako miasta, które zostało poddane 
analizie, jest wyborem uzasadnionym przede wszystkim ze względu na naj-
większą liczbę dostępnych danych. W niniejszym artykule przedstawiono 
wyniki analiz pożarów budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych zalicza-
nych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, w których wystąpiły osoby ranne lub 
ofiary śmiertelne. Analizy powstały na podstawie danych ewidencjonowanych 
programu SWD-ST z lat 2012−2016. 

1. Otrzymywanie danych z programu SWD-ST

System Wspomagania Decyzji jest programem wykorzystywanym w Państwo- 
wej Straży Pożarnej m.in. do archiwizowania informacji ze zdarzeń. „Infor-
macja ze zdarzenia” sporządzana jest każdorazowo przez kierującego działa-
niem ratowniczym w programie SWD-ST po zakończeniu działań. Zawiera 
36 rekordów do wypełnienia − część w formie wyboru, część w formie opisu. 
Umożliwia to tworzenie analiz i zestawień, które mogą pozwolić na udosko-
nalenie funkcjonowania PSP poprzez wykonanie określonych działań, ale 
także zmniejszenie skutków wybranych typów zdarzeń, jak również ich liczby. 
W przypadku chęci wykorzystania szczegółowych danych zarchiwizowanych 
w programie SWD-ST, koniecznym staje się ich pozyskanie. Proces pozyski-
wania danych i ich interpretacji jest dość problematyczny i został opisany 
później. Warto również wspomnieć, że aby otrzymać dostęp do tych danych, 
konieczne jest otrzymanie zgody właściwego komendanta PSP. 

Problematyka otrzymywania i interpretacji danych wynika z faktu, iż część 
z nich jest zakodowana w systemie dziesiątkowym i wymaga przekształcenia 
na system dwójkowy. Dotyczy to sześciu punktów (spośród wszystkich 36) 
informacji ze zdarzenia, określanych jako:

• „Zauważenie zdarzenia przez” – 12 pkt informacji ze zdarzenia;
• „Zgłoszono zdarzenie” – 13 pkt informacji ze zdarzenia;
• „Rodzaj prowadzonych działań” – 16 pkt informacji ze zdarzenia; 
• „Działania ratownicze prowadzono z użyciem sprzętu” – 17 pkt informacji 

ze zdarzenia;
• „Miejsce prowadzenia działań” – 18 pkt informacji ze zdarzenia;
• „Dane o obiekcie/pomieszczeniu, w którym powstało zdarzenie” – 30 pkt 

informacji ze zdarzenia.



Na rys. 1 przedstawiona została zakładka nr 17 okna dialogowego progra-
mu SWD-ST, na podstawie której opisany zostanie proces interpretacji danych.

Rys 1. Fragment okna dialogowego – zakładka 17 „informacji ze zdarzenia” 

programu SWD-ST

Źródło: Informacja ze zdarzenia programu SWD-ST

Poniżej przedstawiony został przykładowy proces pozyskiwania danych 
na podstawie jednego z sześciu zakodowanych punktów – punktu 17 infor-
macji ze zdarzenia dotyczącego użytego sprzętu. W związku z powyższym, 
jeżeli w punkcie tym widnieje zapis w systemie dziesiątkowym „268505098”, 
to koniecznym staje się jego przekształcenie na system binarny zawierający  
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31 znaków, gdyż ich liczba musi dokładnie odpowiadać liczbie sprzętu moż-
liwego do zaznaczenia w informacji ze zdarzenia, a tych jak widać na powyż-
szym rysunku jest 31. W tym przypadku po odkodowaniu będzie to zapis −  

„0010000000000010001000000001010”. Cyfra „1” oznacza, że dany sprzęt 
zostały użyty, natomiast cyfra „0” informuje, że nie został użyty. Kolejnym 
elementem utrudniającym interpretację jest fakt, że aby odczytać dane zgod-
nie z kolejnością, jaka jest w programie, należy odczytać zapis binarny od 
końca. Innymi słowy, pierwsza cyfra zapisu dwójkowego dotyczy ostatniej 
możliwości wyboru w programie SWD-ST. Znając te zasady, dowiadujemy się, 
że zapis − „0010000000000010001000000001010” oznacza, że w określonym 
zdarzeniu prowadzono działania z użyciem następującego sprzętu:

• podręcznego sprzętu burzącego;
• pomp typowych, pożarniczych;
• aparatów ochrony dróg oddechowych;
• drabin przenośnych;
• do tlenoterapii 100% tlenem.

Wszystkie dane zakodowane w systemie dziesiątkowym muszą być odko-
dowane i zinterpretowane w przedstawiony powyżej sposób, dlatego wyko-
nanie analizy zdarzeń staje się dosyć kłopotliwe, czasochłonne oraz wymaga 
podstawowej wiedzy w dziedzinie informatyki.

2. Charakterystyka pożarów budynków mieszkalnych na terenie Warszawy 

Przeprowadzona analiza pożarów obiektów jednorodzinnych i wielorodzin-
nych z osobami rannymi lub ofiarami śmiertelnymi w latach 2012−2016 
pozwoliła na pokazanie pewnych tendencji występowania oraz przyczyn 
powstawania tego typu zdarzeń. 

Wiarygodne przedstawienie informacji dotyczących pożarów z lat 2012−2016 
umożliwia wyciągnięcie odpowiednich wniosków, dzięki którym tematyka 
pożarów obiektów mieszkalnych stanie się choć w pewnym stopniu znana, 
a w konsekwencji przyczyni się do poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa 
pożarowego tych obiektów w przyszłości. 

W analizowanym okresie zanotowano w stolicy Polski 423 pożary obiek-
tów mieszkalnych, w wyniku których były osoby ranne lub ofiary śmiertelne.  
377 zdarzeń dotyczyło budynków wielorodzinnych, natomiast 46 jednorodzin-
nych. Skutkiem wszystkich tych pożarów była śmierć 69 osób, a ranne zostały 
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534 osoby, w tym 33 ratowników. Są to statystyki niepozwalające przejść obok 
pożarów budynków mieszkalnych obojętnie. 

Kierujący działaniem ratowniczym podczas wypełniania informacji ze 
zdarzenia w programie SWD-ST ma możliwość wskazania jednej przypusz-
czalnej przyczyny powstania pożaru spośród 38 określonych lub uznania jej 
jako nieustalonej, co daje łącznie 39 możliwości wyboru. 

Chcąc znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące przyczyn powstawania ana-
lizowanych zdarzeń, podzielono wszystkie występujące przyczyny powstania 
pożarów na trzy grupy: czynnik ludzki, czynnik nieznany oraz czynnik techniczny. 
W tabeli 1 pokazano procentowy rozkład przyczyn w kolejności od najczęściej 
występującego do najmniej oraz ich agregację do jednego ze wspomnianych 
trzech grup czynników. Biorąc pod uwagę ostrożność kierujących działaniami 
ratowniczymi w określaniu przypuszczalnych przyczyn powstawania pożarów 
do danych, należy podchodzić z pewną dozą ostrożności. 

Tabela 1. Procentowy udział przypuszczalnych przyczyn powstawania  

pożarów wraz z ich agregacją

Rodzaj 
czynnika

Liczba oraz 
procent 

występowania
Rodzaj przypuszczalnej przyczyny 

Nieznany 154 (36,41%) nieustalone

Ludzki 100 (23,64%)
nieostrożność osób dorosłych (NOD) przy 
posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym 
papierosy, zapałki

Ludzki 68 (16,08%) NOD w pozostałych przypadkach

Ludzki 23 (5,44%) podpalenia (umyślne) w tym akty terroru

Techniczny 21 (4,96%)
wady urządzeń i instalacji elektrycznych, 
w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, 
odbiorniki bez urządzeń grzewczych

Nieznany 18 (4,26%) inne przyczyny

Ludzki 6 (1,42%) nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji 
elektrycznych
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cd. Tabeli 1.

Rodzaj 
czynnika

Liczba oraz 
procent 

występowania
Rodzaj przypuszczalnej przyczyny 

Techniczny 5 (1,18%) wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, 
w szczególności: piece, grzałki, kuchnie

Ludzki 5 (1,18%)
nieostrożność osób nieletnich (NON) przy 
posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym 
papierosy, zapałki

Techniczny 5 (1,18%) wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe

Ludzki 3 (0,71%) NOD przy posługiwaniu się substancjami 
łatwopalnymi i pirotechnicznymi

Ludzki 3 (0,71%) NON w pozostałych przypadkach

Techniczny 2 (0,47%) wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe

Ludzki 2 (0,47%) nieprawidłowa eksploatacja urządzeń 
ogrzewczych na paliwo gazowe

Ludzki 2 (0,47%) nieprawidłowa eksploatacja urządzeń 
ogrzewczych na paliwo stałe

Ludzki 2 (0,47%) nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych 
urządzeń ogrzewczych

Ludzki 2 (0,47%) NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-
niebezpiecznych

Nieznany 1 (0,24%) wyładowania atmosferyczne

Ludzki 1 (0,24%) NON przy posługiwaniu się substancjami 
łatwopalnymi i pirotechnicznymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencjonowanych programu 

SWD-ST

Na podstawie danych z tabeli 1, na rys. 2, przedstawiono rozkład przypusz-
czalnych przyczyn powstawania pożarów zagregowanych do czynnika ludzkiego, 
nieznanego oraz technicznego.
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Rys. 2. Rozkład przypuszczalnych przyczyn powstawania analizowanych pożarów 

zagregowanych do czynnika technicznego, ludzkiego oraz nieznanego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencjonowanych programu 

SWD-ST

Takie przedstawienie sytuacji może wskazywać, iż przyczyną 51% badanych 
zdarzeń był czynnik ludzki, w związku z czym można domniemywać, że ponad 
połowa pożarów z osobami rannymi lub ze skutkiem śmiertelnym była efektem 
pośredniej lub bezpośredniej działalności człowieka. Analizując dalej, tylko 
w 8% zdarzeń przyczyną mógł być czynnik techniczny, gdzie wydawać by się 
mogło, że to właśnie ten czynnik w głównej mierze przyczynia się do powsta-
wania tego typu zdarzeń. Na tej podstawie oraz na podstawie doświadczeń 
autorów wnioskuje się, że ludzie nie są świadomi, że to przez ich nieuwagę, 
nieostrożność czy też brak znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa 
pożarowego mogą powstawać pożary o tak tragicznych skutkach. Problemem, 
który utrudnia interpretację wyników, jest klasyfikowanie przypuszczalnych 
przyczyn jako nieznane, których w badaniu było aż 41%. 

Warto również przedstawić charakterystykę przestrzenną analizowanych 
pożarów. Ma ona na celu zobrazowanie rozmieszczenia wszystkich analizo-
wanych pożarów na terenie Warszawy z podziałem na dzielnice, co zostało 
przedstawione na rys. 3. Następnie, poprzez odpowiednią interpretację, wy-
ciągnięto wnioski pozwalające na pokazanie rejonów najbardziej zagrożonych. 

Na przedstawionej na rys. 3 mapie Warszawy z zaznaczoną lokalizacją 
miejsc, w których wystąpiły pożary budynków jednorodzinnych i wielorodzin-
nych ze skutkiem śmiertelnym lub udziałem osób rannych zauważyć można 
tendencję występowania pożarów w rejonach Warszawy, gdzie występuje gęsta 
zabudowa mieszkalna z przewagą przedwojennych kamienic. Najwięcej, bo 61 
zdarzeń, wystąpiło w dzielnicy Mokotów, następnie w dzielnicach Wola − 42, 
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Praga Południe − 37, Praga Północ − 33 i Śródmieście − 31. Najmniej, bowiem 
tylko po dwa zdarzenia zanotowano w dzielnicy Wilanów oraz Wesoła.

Rys. 3. Rozmieszczenie analizowanych pożarów na terenie Warszawy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencjonowanych programu 

SWD-ST oraz danych udostępnionych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji  

Geodezyjnej i Kartograficznej� 
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Taka charakterystyka ujawnia jedynie rozmieszczenie analizowanych po-
żarów, a nie uwzględnia innych parametrów dotyczących powierzchni dzielnic 
czy też liczby mieszkańców je zamieszkujących. Pomocne stało się wykonanie 
kolejnych dwóch map przedstawionych na rys. 4 i 5. Pierwsza z nich informuje 
ile pożarów przypadło na 1 km2 danej dzielnicy, druga natomiast przedstawia 
liczbę zdarzeń w odniesieniu do 10 000 mieszkańców każdej z dzielnicy. 

Rys. 4. Liczba analizowanych pożarów przypadająca na 1 km2 danej dzielnicy 

na terenie Warszawy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencjonowanych programu 

SWD-ST oraz danych udostępnionych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji  

Geodezyjnej i Kartograficznej
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Rys. 5. Liczba analizowanych pożarów przypadająca na 10000 mieszkańców 

danej dzielnicy na terenie Warszawy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencjonowanych programu 

SWD-ST oraz danych udostępnionych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji  

Geodezyjnej i Kartograficznej

Przedstawione na rys. 4 i 5 mapy pozwalają spojrzeć na rozkład pożarów 
z innej perspektywy. Biorąc pod uwagę liczbę pożarów przypadających na 1 km2 
powierzchni, najwyższe wskaźniki zauważamy nadal w centrum miasta, ze 
szczególnym wyróżnieniem Pragi Północ. Dzielnica ta pod względem liczby 
analizowanych pożarów, które wystąpiły na jej terenie, była dopiero czwarta 
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w kolejności. W tym przypadku to właśnie tam osiągnięto najwyższy wskaźnik. 
Jest to dowodem na istotę przedstawiania charakterystyki przestrzennej na 
kilka sposobów. Dzielnice Wilanów i Wesoła, podobnie jak w przypadku ogól-
nej liczby pożarów, tak i w tej charakterystyce osiągnęły najniższe wskaźniki. 

Charakterystyka ukazująca liczbę pożarów w odniesieniu do 10 000 miesz-
kańców danej dzielnicy okazała się bardzo ciekawa i wydaje się być dobrym 
etapem w analizie pożarów z ofiarami śmiertelnymi lub osobami rannymi na 
terenie Warszawy. Odnosi się bezpośrednio do liczby mieszkańców, przez co 
dzielnice, w których zanotowano więcej zdarzeń, mogą w tej charakterystyce 
osiągać dużo niższe wyniki i odwrotnie. W przypadku tej mapy sytuacja doty-
cząca zagrożenia pożarowego na terenie Warszawy wygląda nieco inaczej niż 
w przypadku dwóch poprzednich. Najwyższe wskaźniki osiągnięto w dzielnicy 
Włochy, Praga Północ, Rembertów, Wola, Wawer i Mokotów. Wyniki te znacz-
nie odbiegają od uzyskanych przy poprzednich charakterystykach. Dotychczas 
wydawać by się mogło, że w dzielnicach Włochy, Rembertów i Wawer panuje 
niewielkie zagrożenie. Jednak w tym przypadku osiągnęły najwyższe wyniki, po-
mimo niedużej liczby zdarzeń w stosunku do pozostałych dzielnic. Nie zmieniła 
się natomiast sytuacja w dwóch dzielnicach − Wilanów i Wesoła, które zarówno 
w poprzednich, jak i w tej charakterystyce osiągnęły najniższe wskaźniki.

Przedstawione trzy charakterystyki przestrzenne dotyczące lat 2012−2016 
umożliwiają analizę problemu pod różnym kątem. Ujawniają one duże zagro-
żenie pożarowe w centrum miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Pragi 
Północ, która w każdej z nich osiąga jedne z najwyższych wskaźników, przez 
co na tej podstawie zyskuje miano dzielnicy charakteryzującej się największym 
zagrożeniem pożarowym na terenie Warszawy. Należy jednak zwrócić uwagę na 
dzielnicę Rembertów oraz Włochy, gdzie pomimo niewielkiej liczby pożarów, 
osiągnięto najwyższe średnie liczby pożarów na 10 000 mieszkańców. Patrząc 
pod kątem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańca Warszawy, 
to właśnie w tych dzielnicach, a także na Pradze Północ jest ono najwyższe. 
Wszystkie charakterystyki potwierdziły, że najmniejsze zagrożenie występuje 
w dzielnicy Wesoła i Wilanów. 

Podsumowanie

Niniejszy artykuł miał na celu przedstawienie charakterystyki dotyczącej po-
żarów budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych na terenie Warszawy 
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w latach 2012−2016 ze skutkiem śmiertelnym lub udziałem osób rannych. 
Problematyczny proces interpretacji informacji ze zdarzeń z programu SWD-ST, 
otrzymanych dzięki współpracy z KM PSP Warszawa, spowodował również 
chęć wyjaśnienia tego zakresu. Brak jest tego typu informacji w literaturze bran-
żowej. Zakodowanie części danych w systemie dziesiątkowym uniemożliwia 
bezpośredni odczyt i analizy, konieczne staje się ich odkodowanie na system 
dwójkowy oraz odpowiednia interpretacja. 

Na podstawie przypuszczalnych przyczyn powstawania omawianych 
pożarów poprzez ich agregację do czynnika ludzkiego, nieznanego oraz 
technicznego można przypuszczać, że około połowa zdarzeń mogła powstać 
w wyniku błędu ludzkiego. Mowa tutaj o bezpośredniej i pośredniej działal-
ności człowieka. W opinii autorów opracowania zachodzi zatem konieczność 
podnoszenia świadomości społeczeństwa w tym zakresie, by przez swoje 
nieostrożne lub nieodpowiedzialne zachowanie nie dopuszczać do powsta-
wania pożarów. Ważne jest również prowadzenie odpowiedniej działalności 
prewencyjnej tak, aby społeczeństwo posiadało choć podstawową wiedzę 
umożliwiającą rozpoznanie ewentualnych zagrożeń, mogących mieć wpływ 
na powstanie pożaru. Kolejnym bardzo ważnym aspektem do poruszenia, 
a zarazem dużym utrudnieniem w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa 
pożarowego, jest brak wiedzy społeczeństwa w dziedzinie możliwości ko-
rzystania z urządzeń pozwalających na wczesne wykrycie i sygnalizację po-
żaru, jak również na temat niebezpieczeństw pochodzących od toksycznych 
produktów spalania. 

Powyższą tezę potwierdzają wyniki badań opublikowanych w 2016 r. przez 
firmę Ipsos Sp. z o.o. wykonane na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, które wskazują, że jedynie 18% ankietowanych posiadało 
w domu czujnik dymu [11]. 

Pożar zainicjowany w budynku mieszkalnym niesie za sobą zagrożenie 
związane z występowaniem płomieni, gorących gazów, wysoką temperaturą, 
dymem, niedoborem tlenu oraz produktami spalania, z których najbardziej 
niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, a zarazem najczęściej występują-
ce w tego typu pożarach to tlenek węgla, chlorowodór oraz cyjanowodór.  
Zagrożenie od wszystkich wymienionych czynników potęguje fakt zamkniętej 
przestrzeni oraz możliwość szybkiego rozwoju pożaru ze względu na wystę-
pującą zazwyczaj dużą ilość materiałów łatwopalnych na stosunkowo nie-
wielkiej powierzchni. Wydaje się, że słusznym byłoby wyposażanie mieszkań  
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w elementy wykonane z materiałów charakteryzujących się trudnozapalnoś-
cią oraz mniejszym rozprzestrzenianiem ognia bez wydzielania toksycznych 
produktów spalania i rozkładu termicznego, a także nadmiernych ilości 
dymu [12]. Podejrzewa się, że wiele pożarów nie rozwinęłoby się gdyby miesz-
kania były zaopatrzone w autonomiczne systemy detekcji pożaru – czujki 
pożarowe. Charakteryzują się one prostotą i skutecznością działania oraz 
stosunkowo niskim kosztem, a mogą przyczynić się do uratowania czyjegoś 
życia. Większość ofiar śmiertelnych w pożarach ginie nie od samych płomieni, 
a właśnie od zatrucia produktami spalania, przez co wyposażenie mieszkań 
w podstawowe systemy detekcji może okazać się skuteczne w zmniejszeniu 
liczby ofiar śmiertelnych. Obowiązujące w Polsce regulacje prawne nie nakła-
dają na właścicieli mieszkań obowiązku ich wyposażenia w system sygnalizacji 
pożarowej, dlatego prowadzenie odpowiednich kampanii społecznych może 
choć w pewnym stopniu przyczynić się do podniesienia świadomości ludzi 
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Warto w tym miejscu nadmienić, że 
w niektórych krajach, jak np. Wielka Brytania czy Republika Czeska popular-
ne są systemy wykrywania pożaru podłączone do sieci telefonicznej [9, 10]. 
W przypadku wykrycia niebezpieczeństwa przez dany system, automatycznie 
informacja ta przekazywana jest przez sieć telefoniczną do straży pożarnej. 
Jest to rozwiązanie bardzo efektywne, szczególnie w przypadku nieobecności 
domowników. 

Przedstawione w artykule trzy charakterystyki przestrzenne dotyczące wy-
stępowania analizowanych pożarów pozwalają na analizę zagrożenia w każdej 
z dzielnic pod różnym kątem. Pierwsza z nich przedstawia ogólne rozmiesz-
czenie pożarów, z której wynika, że najwięcej pożarów występuje w centrum 
miasta. Jest to najprawdopodobniej wynikiem występowania starych kamienic 
oraz gęstej zabudowy mieszkalnej. Najmniej tego typu pożarów zanotowano 
w dzielnicy Wilanów i Wesoła – łącznie 4 pożary, stanowiące tylko 0,9% spo-
śród wszystkich. Są to dzielnice o najmniejszym zagrożeniu pożarowym dla 
mieszkańców, co potwierdzają wszystkie wykonane charakterystyki. Druga 
charakterystyka dotycząca liczby analizowanych zdarzeń w odniesieniu do 
1 km2 powierzchni dzielnicy daje podobny obraz sytuacji. Najwyższe wskaź-
niki nadal występują w centrum Warszawy, jednak w tym przypadku należy 
szczególnie wyróżnić Pragę Północ. Najciekawszą, o ile nie najważniejszą 
charakterystyką dotyczącą pożarów budynków jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych w aspekcie bezpieczeństwa mieszkańców jest trzecia z nich, która 
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przedstawia liczbę pożarów w odniesieniu do 10 000 mieszkańców każdej dziel-
nicy. Osiągnięte wyniki, a zatem zagrożenie w poszczególnych rejonach różni 
się znacząco od poprzednich charakterystyk. O ile Praga Północ nadal jest 
dzielnicą o jednym z najwyższych wskaźników, to w tym przypadku dzielnice 
Włochy i Rembertów pomimo niewielkiej liczby pożarów charakteryzują się 
wysokim ryzykiem utraty życia lub zdrowia dla mieszkańców w konsekwencji 
wystąpienia pożaru. 

Podsumowując, największe zagrożenie pożarowe dla mieszkańców wystę-
puje w dzielnicy Praga Północ, jednak na podstawie trzeciej charakterystyki 
niebezpieczne okazały się również dotychczas niewyróżniające się dzielnice 
Włochy i Rembertów. Wydaje się, że w tych dzielnicach należałoby rozważyć 
wprowadzenie programów, których celem byłoby podniesienie świadomości 
społeczeństwa na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego. 

Przedstawiona w artykule analiza dotycząca miasta Warszawy przybli-
ża problematykę pożarów budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych 
z udziałem osób rannych lub ze skutkiem śmiertelnym. Otrzymane wyniki 
oraz spostrzeżenia powinny również mieć wpływ na świadomość ludzi w całej 
Polsce, a nie tylko w stolicy. Należy prowadzić różne przedsięwzięcia, dzięki 
którym zaistnieje szansa na zmniejszenie zarówno liczby, jak i skutków tego 
typu zdarzeń. 
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Współczesny wymiar bezpieczeństwa

Abstrakt 
Termin bezpieczeństwo doczekał się wielu definicji, jednak ich wieloznaczność jest 

wynikiem samego postrzegania, między innymi odmiennych perspektyw badacza. 
Wielość ujęć definicyjnych bezpieczeństwa sprawiła, że w literaturze wyodrębniła 
się oddzielna dziedzina zajmująca się jego badaniem, określana jako securitologia. 
Stanowi ona odrębną płaszczyznę badawczą, gdzie w centrum zainteresowania 
jest człowiek, a wszystkie działania jednostki ludzkiej ukierunkowane są na za-
pewnienie poczucia bezpieczeństwa. Termin uwzględniony w tytule opracowania 
systematycznie poszerzał swoje znaczenie, w wyniku rozwoju otaczającej nas rzeczy-
wistości o nieznane dotychczas wyzwania i zagrożenia oraz nowe środki i sposoby 
ich eliminowania. Celem opracowania jest interpretacja współczesnego wymiaru 
bezpieczeństwa, jego znaczenia dla jednostki, grupy, a także państwa, również 
w wymiarze międzynarodowym.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, polityka, wartości, strategia, nauka, człowiek, 
państwo

Modern Meaning of Security

Abstract 
The term security has had a lot of definitions, however their ambiguity is the 

result of the perception, inter alia, of different perspectives of a researcher. The 
multitude of the definition approaches of security has caused that a separate field 
called securitology which deals with its research has been distinguished in the 
literature. It constitutes a separate research ground in which a human being is in 
the centre of attention, and all activities of an individual are directed at providing 
the feeling of security. The term included in the title of the study has been system-
atically expanded as a result of surrounding reality with unknown challenges and 
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threats, as well as the new means and ways of eliminating them. The objective of 
the study is the interpretation of the modern dimension of security, both in terms 
of definition presented in the literature, and also for the strategic importance for 
the individual, the society and the state. In addition, the intention of the author is 
to show some contradictions in the interpretation of the security notion.

Keywords: security, policy, values, strategy, science, human being, state

Wprowadzenie

Termin „bezpieczeństwo” posiada wiele definicji, a jego wieloznaczność jest 
wynikiem samego postrzegania, między innymi odmiennych perspektyw 
 badacza [28, s. 5]. Wielość ujęć definicyjnych bezpieczeństwa sprawiła, że 
w literaturze wyodrębniła się oddzielna dziedzina zajmująca się jego bada-
niem, określana jako securitologia. Stanowi odrębną płaszczyznę badawczą, 
gdzie w centrum zainteresowania jest człowiek, a wszystkie działania jednost-
ki ludzkiej ukierunkowane są na zapewnienie jemu poczucia bezpieczeństwa 
[9, s. 34]. Zagadnienie to jest wielopłaszczyznowe, a wskazana dyscyplina, 
to nowa nauka, która zaczęła funkcjonować zaledwie od 2010 r. [5, s. 43].

Jak już wzmiankowano, bezpieczeństwo jest różnorodnie pojmowane 
przez wielu badaczy, również jako określona potrzeba człowieka, stająca 
się najwyższą wartością, o jaką zabiega on w życiu [18, s. 174; 25, s. 20]. 
Termin bezpieczeństwo systematycznie poszerzał się w wyniku rozwoju 
cywilizacyjnego o nieznane dotychczas wyzwania i zagrożenia oraz nowe 
środki i sposoby ich eliminowania [33, s. 170]. W przeszłości bezpieczeństwo 
rozumiane było głównie poprzez zachowanie zdolności militarnej do obrony 
żywotnych interesów danej grupy społecznej [27, s. 28–46]. Obecnie termin 
ten doczekał się wielu ujęć definicyjnych. Ich interpretacja, a także przed-
stawienie elementów wspólnych, zostanie uwzględniona w definicyjnym 
ujęciu bezpieczeństwa.

Celem opracowania jest interpretacja współczesnego wymiaru bezpie-
czeństwa, zarówno w ujęciu definicyjnym prezentowanym w literaturze przed-
miotu, jak i strategicznym − z perspektywy społeczeństwa oraz państwa. 
Ponadto intencją autora opracowania jest próba pokazania sprzeczności 
w interpretowaniu bezpieczeństwa.



Współczesny wymiar bezpieczeństwa 111

1. Definicyjne ujęcie bezpieczeństwa

Rozpatrując bezpieczeństwo od strony leksykalnej i etymologicznej, warto 
przytoczyć definicję ze „Słownika języka polskiego”, w którym podano, że 
bezpieczeństwem jest dbanie, dbałość o kogoś lub o coś, opieka nad kimś, nad 
czymś, troskliwość i staranie [23, s. 147]. Z tego wynika, że bezpieczeństwo 
jest definiowane w ścisłym powiązaniu z zagrożeniem. Zagrożenie zatem 
staje się punktem wyjścia. Takie postrzeganie bezpieczeństwa sprawia, iż 
samo pojęcie bezpieczeństwa bez istnienia zagrożeń nie funkcjonowałoby 
w otaczającej nas rzeczywistości. W ujęciu etymologicznym, bezpieczeństwo 
pochodzi od łacińskiego słowa securitas, na które składają się dwa wyrazy. 
Pierwszym z nich jest człon sine oznaczający bez, natomiast drugi – cura – 
oznacza obawę, lęk, strach, zmartwienie. Bezpieczeństwo jest stanem, w któ-
rym człowiek jest pozbawiony niepokoju i zmartwień [6, s. 11]. W podobny 
sposób postrzega bezpieczeństwo J. Stańczyk, według którego to stan, cha-
rakteryzujący się spokojem, stabilizacją, pewnością, że zagrożenie nie wystąpi, 
a jednocześnie gdyby się pojawiło, to człowiek będzie przed nim ochroniony 
[19, s. 17–20]. Podobnie ujęcie bezpieczeństwa zaprezentowano w „Słowniku 
terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego”, uznając bezpieczeństwo za 
stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę 
na doskonalenie, ponieważ jest to jedna z podstawowych potrzeb człowie-
ka. To sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek 
szczególnie ceni, na przykład: zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr mate-
rialnych. Wyróżniono m.in. bezpieczeństwo globalne, regionalne, narodowe; 
bezpieczeństwo militarne, ekonomiczne, polityczne, publiczne, wewnętrzne, 
społeczne; bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, socjalne; bezpieczeństwo 
strukturalne i personalne [15, s, 13].

D. Frei stwierdził, że stan bezpieczeństwa występuje jedynie wówczas, 
kiedy brak jest rzeczywistego zagrożenia (czynnik obiektywny) i poczucia 
zagrożenia (czynnik subiektywny). Ten szwajcarski politolog uwzględnił 
dwa wymiary bezpieczeństwa. Pierwszy to ogólna, obiektywna wizja, która 
dotyczy nieistnienia niebezpieczeństwa, zaś drugi wymiar dotyczy subiek-
tywnego podejścia jednostki ludzkiej, pod czym kryje się odczucie człowieka 
odnoszące się do braku wrażenia, że znajduje się on w niebezpieczeństwie 
[7, s. 38]. Natomiast B. Zdrodowski uważa, że postrzeganie bezpieczeństwa 
jednowymiarowo − jako stan, proces, poczucie, percepcja, sytuacja, zdolność, 



potrzeba − jest niewystarczające, sektorowe i niepełne [28, s. 12]. M. Nepelski 
zaś twierdzi, że bezpieczeństwo można rozumieć jako nieustający proces dą-
żenia do osiągnięcia/utrzymania stanu niezagrożenia, spokoju, pewności, przy 
czym stan ten przez każdego z nas rozumiany jest indywidualnie [17, s. 15].

Według P. D. Williamsa, bezpieczeństwo należy do pojęć spornych ze 
swej istoty, których znaczenia nie da się ostatecznie ustalić. Nie można temu 
twierdzeniu odmówić słuszności, skoro bezpieczeństwo dla każdego oznacza 
coś innego. W badaniu stosunków międzynarodowych panuje jednak na ogół 
pogląd, by przez nie rozumieć stanu kontroli nad tym, co zagraża szczególnie 
cenionym wartościom [26, s, 12].

Pewien przełom w definiowaniu omawianego pojęcia zaprezentował  
A. Maslow, który potraktował bezpieczeństwo jako ludzką potrzebę. W 1954 r. 
opracował piramidę potrzeb, wyróżniając m.in. potrzebę bezpieczeństwa jako 
fundamentalną i egzystencjalną. Takie ujęcie proponował również R. Kuźniar, 
zdaniem którego potrzeba nie odnosi się jedynie do jednostki ludzkiej, ale 
również do grup społecznych i państw. Pomimo, że ludzie zasadniczo dążą 
do przetrwania, to bezpieczeństwo ma zapewnić rozwój społeczności, jak 
również kraju [14, s. 7].

R. Zięba uważa bezpieczeństwo za potrzebę składającą się z kilku elemen-
tów, co oznacza, że zjawisko to jest złożone i zaspokaja jednocześnie wiele 
różnych potrzeb o charakterze szczegółowym. Człowiek dąży do działań, które 
zapewnią mu ciągłość istnienia w sposób trwały. Identyfikuje się z tą potrzebą 
i z innymi ludźmi. To również niezależność i spokój oraz pewność tego, że 
nadal będzie można funkcjonować w rzeczywistości i rozwijać się [29, s. 7].  
J. Stańczyk pisał o bezpieczeństwie, że to wartość różnorodnie pojmowana, na 
co wpływa fakt, iż jest ono zależne od jednostki ludzkiej. Jednocześnie wartość 
należy do zbioru elementów, które cenione są przez wszystkich [19, s. 16–18].

Inny badacz, J. Kukułka, twierdził, że niezaspokojenie potrzeby bezpie-
czeństwa wyrządza szkody jednostce czy grupie ludzkiej, gdyż destabilizuje 
jej tożsamość i funkcjonowanie. Przejawiane są wówczas tendencje do zmiany 
istniejącego stanu rzeczy, oporu wobec niekorzystnych zmian w sferze ze-
wnątrz przedmiotowej i stosowania środków ochronnych, mogących przy-
wrócić im poczucie bezpieczeństwa. Tendencje tego rodzaju dowodzą, że 
bezpieczeństwo jest nie tyle określonym stanem rzeczy, ile ciągłym procesem 
społecznym, w ramach którego działające podmioty, starają się doskonalić 
mechanizmy zapewniające im jego spełnienie [13, s. 198–199]. 
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W. Kitler opisał bezpieczeństwo jako wartość najwyższą dla głowy pań-
stwa, o którą należy nieustannie zabiegać. Musi być ono celem działania 
władz, ponieważ wynika to z naturalnej potrzeby ludzkiej, a także narodowej. 
Bezpieczeństwo w obliczu tych zadań musi stać się zamierzonym, planowym 
procesem, który ma zagwarantować obywatelom poczucie stabilności. Pań-
stwo zapewnia mieszkańcom zarówno ochronę, jak i osłonę przed możliwymi 
do wystąpienia zagrożeniami [12, s. 31].

Jak wykazano, bezpieczeństwo jest jedną z potrzeb egzystencjalnych. To 
również pogląd prezentowany przez R. Kuźniara, który podkreślał, że staje 
się ono pierwotną, egzystencjalną potrzebą człowieka, grup społecznych 
i państw. Chodzi przy tym nie tylko o przetrwanie bytu państwowego, ale 
także o bezpieczeństwo rozwoju, które zapewnia ochronę i wzbogacenie 
tożsamości jednostki czy narodu. Zatem bezpieczeństwo zależy od tego, co 
dzieje się wokół ludzi, środowiska zewnętrznego, z którego mogą pochodzić 
ewentualne zagrożenia, zależy przede wszystkim od człowieka [16, s. 25].

W ujęciu ogólnospołecznym bezpieczeństwo traktowane jest jako za-
spokojenie potrzeb istnienia, przetrwania, pewności, stabilności, całości, 
tożsamości (identyczności), niezależności, ochrony poziomu i jakości życia. 
Bezpieczeństwo, będąc nadrzędną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest 
jednocześnie podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych, 
gdyż jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Wzmiankowany 
już R. Zięba, pojęcie to rozpatruje w kategoriach dobra i zła [30, s. 50]. 

W „Wielkiej Encyklopedii PWN” bezpieczeństwo zostało zdefiniowane 
jako ogół warunków i instytucji chroniących obywateli oraz majątek ogól-
nonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla 
ładu prawnego [24, s. 18]. Inną definicję zaproponował M. Brzeziński, według 
którego bezpieczeństwo jest także kategorią antropocentryczną. Towarzyszy 
człowiekowi jako jednostce lub jego zorganizowanym formom (społeczeń-
stwo, naród, państwo). Bez człowieka zasadniczo nie ma bezpieczeństwa, są 
tylko zjawiska fizyczne lub przyrodnicze. Dopiero związek z człowiekiem 
czyni z nich zagrożenia i włącza do badań nad bezpieczeństwem [2, s. 30–31; 
22, s. 33–34].

O niejednorodności w definiowaniu bezpieczeństwa pisał S. Sulowski, 
podając, że istnieje w tym aspekcie typowy pesymizm definicyjny, ponieważ 
zakres desygnatów (możliwych nazw) tego pojęcia nie ma charakteru stałego 
i ulega ciągłym zmianom [22, s. 12]. Można przez to rozumieć, że próba 
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określenia, czym jest bezpieczeństwo, staje się możliwa w sytuacji, kiedy 
dochodzi do jego utraty. Oznacza to, że przez pryzmat niebezpieczeństwa, 
czyli zagrożenia, ludzie potrafią wskazać, co to jest bezpieczeństwo i jaką 
wartość posiada.

Te oraz inne definicje bezpieczeństwa wskazują na pewne wspólne elemen-
ty, którymi są: wartość, stan, a także proces. Niewątpliwie można zgodzić się 
co do tego, że bezpieczeństwo jest wartością, a także pewnym stanem, lecz 
różnie postrzeganym. W tym miejscu wydaje się słuszne pytanie: Czy można 
omawiać je w kontekście procesu? Wątpliwości związane są z powiązaniem 
wskazanych elementów. Wartość ze stanem może być łączona, jednak proces, 
jest tym elementem, który stanowi dążenie do osiągnięcia bezpieczeństwa 
(określonego stanu) poprzez stosowanie różnych narzędzi czy środków. Za-
tem proces jest jedynie drogą do osiągnięcia bezpieczeństwa, dlatego też nie 
może być ujmowany w definiowaniu samego bezpieczeństwa, lecz w tym 
obszarze, który traktuje o dążeniu do osiągnięcia określonego stanu nazy-
wanego bezpieczeństwem.

2. Typologia bezpieczeństwa

W literaturze przedmiotu bezpieczeństwo jest rozpatrywane według trzech 
zasadniczych wymiarów, tj. podmiotowego, przedmiotowego i procesualnego 
[31, s. 16–17]. 

Zgodnie z pierwszym, wymiarem podmiotowym, bezpieczeństwo odnosi 
się do uczestników życia społecznego. Postulowane jest odejście od skupiania 
się na państwie jako głównym obiekcie, któremu należy zapewnić bezpie-
czeństwo, na rzecz jednostki jako dobra najważniejszego. To szczególnego 
rodzaju bezpieczeństwo ludzkie jest współcześnie najbardziej wszechstronną 
i zaawansowaną konceptualizacją bezpieczeństwa człowieka jako podmiotu. 
Istotą tu jest jakość życia w społeczeństwie i w państwie. 

W wymiarze przedmiotowym, bezpieczeństwo dotyczy różnych jego 
sfer oraz chronionych wartości, kierunków i metod polityki bezpieczeń-
stwa, przestrzennego postrzegania bezpieczeństwa państw. Współcześnie 
w ramach bezpieczeństwa widoczne jest odejście od ujęcia tradycyjnego, tj. 
zachowania zdolności militarnej poszczególnych jednostek, do realizacji ży-
wotnych interesów na rzecz zawierania sojuszy i umów międzynarodowych. 
Sojusze zawierane są na zasadach zaufania do gospodarek wolnorynkowych, 
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instytucji demokratycznych przy jednoczesnym poszanowaniu praw i wol-
ności obywateli [10, s. 1; 34, s. 67]. Oprócz samego poczucia bezpieczeństwa 
jednostki ludzkiej łączy się je z rozwojem. Oznacza to, że rozwój społeczny 
i gospodarczy kraju, świata czy jednostki ludzkiej jest możliwy wówczas, gdy 
człowiek zadba o stabilność, a warunki, w jakich ma się odbywać ten proces, 
będą sprzyjające i pozwolą na jego realizację. Najprościej ujmując, rozwój 
będzie możliwy, gdy świat będzie bezpieczny, jednakże fundamentem tej 
zależności zawsze będzie poczucie bezpieczeństwa [11, s. 20]. 

W ostatnim wymiarze, procesualnym, bezpieczeństwo należy traktować 
jako proces dynamiczny, zmieniający się w czasie, wynikający z postępu 
cywilizacyjnego oraz ewolucji myśli społeczno-politycznej. W obecnym 
bezpieczeństwie zacierają się granice pomiędzy polityką wewnętrzną a mię-
dzynarodową. Nie bez znaczenia pozostaje zjawisko globalizacji [4, s. 120; 
35, s. 9–50]. Wymiar ten powinien być traktowany jako droga do osiągnięcia 
pewnego stanu, definiowanego jako bezpieczeństwo.

Inny podział proponuje J. Stańczyk, według którego bezpieczeństwo 
powinno być rozpatrywane w czterech zasadniczych obszarach, tj. podmio-
towym, przedmiotowym, przestrzennym oraz celu. 

Tabela 1. Podział bezpieczeństwa wg J. Stańczyka

Bezpieczeństwo

Podmiotowe Przedmiotowe Przestrzenne Cele

1. Jednostkowe 1. Militarne 1. Miejscowe 1. Negatywne

2. Lokalne 2. Polityczne 2. Lokalne 2. Pozytywne

3. Międzynarodowe 3. Ekonomiczne 3. Subregionalne

4. Globalne 4. Ekologiczne 4. Regionalne

5. Kulturowe 5. Globalne

6. Społeczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie [19, s� 20–28] 

Z kolei R. Zięba zaproponował jeszcze inną typologię bezpieczeństwa, 
dokonując podziału ze względu na aspekt:
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• podmiotowy: bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe;
• przedmiotowy: bezpieczeństwo polityczne, wojskowe, gospodarcze, spo-

łeczne, kulturowe, ideologiczne, ekologiczne, informacyjne itd.;
• przestrzenny: bezpieczeństwo personalne (dotyczące indywidualnych 

ludzi − osób), lokalne (państwowo-narodowe), subregionalne, regionalne 
(koalicyjne), ponadregionalne i globalne (uniwersalne);

• czasu: stan bezpieczeństwa i proces bezpieczeństwa;
• sposobu organizowania: indywidualne (unilateralne) – hegemonizm 

mocarstwowy, izolacjonizm, neutralność, niezaangażowanie, sojusze 
(system blokowy), system bezpieczeństwa kooperacyjnego, system bez-
pieczeństwa zbiorowego [33, s. 9–10].

3. Strategiczne ujęcie bezpieczeństwa

Strategia bezpieczeństwa narodowego stanowi, że Polska jest demokratycz-
nym państwem prawnym z gospodarką rynkową, przestrzegającym wiążącego 
ją prawa międzynarodowego. Polska wzmacnia swój potencjał bezpieczeństwa 
narodowego, aby zapewnić stabilny rozwój kraju oraz poprawę warunków 
życia obywateli. Jest aktywnym uczestnikiem współpracy międzynarodowej 
i rozwija przyjazne stosunki oraz współpracę z państwami bliższego i dalszego 
sąsiedztwa. Następnie wskazuje, że na miarę swoich możliwości oraz intere-
sów, jako część wspólnoty międzynarodowej, angażuje się w rozwiązywanie 
problemów globalnych. Utrzymuje stosunki dyplomatyczne z pozaeuropej-
skimi partnerami oraz rozwija z nimi obustronnie korzystną współpracę 
polityczną i gospodarczą [20, s. 9–10]. 

Ponadto w tym samym dokumencie o charakterze strategicznym podano, 
że Rzeczpospolita Polska zapewnia bezpieczeństwo państwa i obywateli po-
przez stwarzanie warunków do realizacji interesów narodowych i osiągania 
celów strategicznych1, do których należą:

 1 Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78,  
poz. 483). Na uwagę zasługuje w szczególności art. 5, którego treść brzmi następująco: 

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strze-
że dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju”.
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• dysponowanie skutecznym narodowym potencjałem bezpieczeństwa za-
pewniającym gotowość i zdolność do zapobiegania zagrożeniom, w tym 
odstraszania, obrony i ochrony przed nimi oraz likwidowania ich następstw;

• silna pozycja międzynarodowa Polski i członkostwo w wiarygodnych 
systemach bezpieczeństwa międzynarodowego;

• ochrona indywidualna i zbiorowa obywateli przed zagrożeniami dla ich 
życia i zdrowia oraz przed naruszeniem, utratą lub degradacją istotnych 
dla nich dóbr (materialnych i niematerialnych);

• zapewnienie swobody korzystania przez obywateli z wolności i praw, bez 
szkody dla bezpieczeństwa innych osób i bezpieczeństwa państwa oraz 
zapewnienie tożsamości narodowej i dziedzictwa kulturowego;

• zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju potencjału społeczne-
go i gospodarczego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
środowiska naturalnego oraz warunków życia i zdrowia ludności jako 
podstawy bytowania [20, s. 10–11].
Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze 

bezpieczeństwa przekładają się na działania i zadania, w miarę możliwości 
stosownie do warunków bezpieczeństwa, a także możliwości ich wykonania. 
Wskazane działania i zadania w aspekcie bezpieczeństwa narodowego mają 
charakter strategiczny. Podnoszone cele w obszarze bezpieczeństwa dotyczą 
przede wszystkim:

• utrzymywania i demonstrowania gotowości zintegrowanego systemu 
bezpieczeństwa narodowego do wykorzystywania szans, podejmowania 
wyzwań, redukowania ryzyk i przeciwdziałania zagrożeniom;

• doskonalenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego, 
a zwłaszcza jego elementów kierowania, w tym zapewnienie niezbęd-
nych zasobów i zdolności;

• rozwoju potencjału obronnego i ochronnego adekwatnego do potrzeb 
i możliwości państwa oraz zwiększenia jego interoperacyjności w ramach 
NATO i UE;

• wzmocnienia gotowości i zdolności NATO do kolektywnej obrony oraz 
spójności działań UE w dziedzinie bezpieczeństwa; budowanie silnej 
pozycji Polski w obu tych organizacjach;

• rozwijania bliskiej współpracy ze wszystkimi sąsiadami oraz budowanie 
partnerskich relacji z innymi państwami, w tym służących zapobieganiu 
i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów międzynarodowych;
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• promowania na arenie międzynarodowej zasad prawa międzynarodowego 
oraz uniwersalnych wartości, takich jak: demokracja, prawa człowieka 
i wolności obywatelskie, a także podnoszenie w polskim społeczeństwie 
świadomości praw człowieka i obywatela;

• zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego poprzez doskonalenie kra-
jowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz systemu monitorowania, 
powiadamiania, ostrzegania o zagrożeniach i likwidowania skutków klęsk 
żywiołowych oraz katastrof, a także wdrożenia rozwiązań prawnych i or-
ganizacyjnych w zakresie systemu ochrony ludności oraz obrony cywilnej;

• doskonalenia i rozwoju krajowego systemu zarządzania kryzysowego 
w kierunku zapewnienia jego wewnętrznej spójności i integralności oraz 
umożliwienia niezakłóconej współpracy w ramach systemów zarządza-
nia kryzysowego organizacji międzynarodowych, których Polska jest 
członkiem;

• ochrony granic Polski, stanowiących zewnętrzną granicę UE; przeciw-
działania przestępczości zorganizowanej, w tym gospodarczej; ochrony 
porządku publicznego;

• udoskonalenia rozwiązań systemowych dla przeciwdziałania i zwalczania 
terroryzmu i proliferacji broni masowego rażenia;

• zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej 
w cyberprzestrzeni;

• zapewnienia bezpiecznych warunków rozwoju kapitału ludzkiego i spo-
łecznego oraz innowacyjności, efektywności i konkurencyjności gospo-
darki, a także stabilności finansowej państwa;

• zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa klimatycz-
nego oraz ochrony środowiska, różnorodności biologicznej i zasobów 
naturalnych, w szczególności zasobów wodnych, a także kształtowania 
zagospodarowania przestrzennego kraju w sposób zwiększający odpor-
ność na różnorakie zagrożenia, w szczególności militarne, naturalne 
i technologiczne;

• zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego;
• prowadzenia efektywnej polityki rodzinnej oraz dostosowania polityki 

migracyjnej do nowych wyzwań;
• pogłębiania świadomości społecznej w sferze bezpieczeństwa oraz zwięk-

szania kompetencji obywateli pozwalających na właściwe reagowanie 
w sytuacjach kryzysowych [20, s. 11–12].

118 Marek Fałdowski



Nadrzędnym celem działań Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego 
państwa prawa jest zapewnienie wszystkim obywatelom poczucia bezpieczeń-
stwa i sprawiedliwości. W obszarze bezpieczeństwa społecznego zadaniem 
państwa jest zapewnienie szybkiej i odczuwalnej poprawy jakości życia obywateli. 
Priorytetami w tym zakresie są wzrost zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnie-
niem aktywizacji grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
a także wzrost integracji społecznej i doskonalenie systemu zabezpieczenia 
społecznego. Również wyrównywanie różnic pomiędzy miastem i wsią oraz 
przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom demograficznym i migracji.

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 przy-
jęta uchwałą Rady Ministrów 9 kwietnia 2013 r. wskazuje, że zapewnienie 
bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli należy do żywotnych interesów 
narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpieczeństwo narodowe oznacza 
zdolność państwa i jego społeczeństwa do zapewnienia warunków jego istnie-
nia i rozwoju, integralności terytorialnej, niezależności politycznej, stabilności 
wewnętrznej oraz jakości życia. Zdolność ta jest kształtowana poprzez działania 
polegające na wykorzystaniu szans, podejmowaniu wyzwań, redukowaniu ry-
zyka oraz eliminowaniu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, co zapewnia 
trwanie, tożsamość, funkcjonowanie i swobody rozwojowe państwa i narodu 
(społeczeństwa) [32].

Na bezpieczeństwo narodowe Polski wpływ mają procesy zachodzące we 
współczesnym, a także globalnym środowisku bezpieczeństwa. Cechują się 
one znaczną dynamiką i złożonością zmian, a także występowaniem zagrożeń 
asymetrycznych. 

Podsumowanie

W literaturze przedmiotu termin bezpieczeństwo doczekał się wielu definicji 
i typologii. Niewątpliwie jest zjawiskiem złożonym, co zostało przedstawione 
w pierwszej części artykułu, w definicyjnym ujęciu bezpieczeństwa. W za-
sadzie w każdej sferze aktywności człowieka występują pewne elementy 
bezpieczeństwa [8, s. 23]. 

Prawo jednostki do bezpieczeństwa ma wymiar osobisty, natomiast w od-
niesieniu do państwa − społeczny. Najczęstszymi zagrożeniami wskazywa-
nymi przez jednostkę, to utrata życia, zdrowia, wolności, a także mienia. 
Według socjologów, człowiek może odczuwać zagrożenie, kiedy inny człowiek 
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zachowuje się odmiennie do przyjętych norm, funkcjonuje w taki sposób, że 
jego zachowanie staje się niebezpieczne dla podmiotu i otoczenia. Gdy ktoś 
narusza jego godność osobistą, wówczas odczuwa niepokój, co burzy relacje 
pomiędzy ludźmi i prowadzi do wystąpienia lęku i obaw [3, s. 232–233]. 

Na potrzeby artykułu wybrano definicje powszechnie wykorzystywanie 
podczas penetracji naukowej zagadnienia. Podniesienia wymaga fakt, że 
terminologia związana z obszarem bezpieczeństwa uwzględnia wiele definicji 
i klasyfikacji, których kryteria różnią się od zaprezentowanych. Zapewne 
aspekt definicyjny podnoszonego bezpieczeństwa, wraz z rozwojem i zagro-
żeniami, będzie ewaluował. Niewątpliwie wielość definicji i różnie interpre-
towanie zagadnienia, powoduje pojawianie się błędów, które następnie mogą 
być powielane. Przykładem jest jednoczesne traktowanie terminu bezpieczeń-
stwo jako stanu i procesu, co jest, najogólniej rzecz ujmując, sprzecznością. 
Przecież nie można jednocześnie być nieruchomym i poruszać się czy też 
stać i iść. Właściwsze jest określenie bezpieczeństwa jako stanu oraz wartości, 
oczywiście w aspekcie socjologicznym, na który zwraca uwagę wielu badaczy 
przytaczanych w opracowaniu. Także, w sensie psychologicznym, bezpieczeń-
stwo może być traktowane jako potrzeba, którą rozpowszechnił A. Maslow.

Prezentowane kwestie pokazały różne ujęcie terminu bezpieczeństwo, 
wskazując na pewne uproszczenia stosowane w literaturze przedmiotu, do 
których, zdaniem autora, należy podchodzić krytycznie, szczególnie do pre-
zentowanego zestawienia słów: stan i proces, o czym już wspomniano.
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Analiza wielokryterialna w badaniach  
nad bezpieczeństwem

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja metodyki oceny poziomu bezpieczeństwa wy-
korzystującej analizę wielokryterialną. Analiza wielokryterialna kojarzona jest 
najczęściej z problematyką podejmowania decyzji, która powinna optymalizować 
więcej niż jedną funkcję celu. Jednoznaczne rozwiązanie takich problemów jest 
niemożliwe, ponieważ decyzja optymalna dla jednego z celów nie jest jednocześnie 
decyzją optymalną dla pozostałych. Udowodnił to już włoski ekonomista i socjolog 
V. Pareto, wprowadzając pojęcie zbioru decyzji niezdominowanych. Jest to zbiór de-
cyzji, z których każda jest lepsza od pozostałych pod względem jednego z kryteriów 
wyboru. Istnieje wiele metod rozwiązywania takich problemów. Sprowadzają się 
one do sposobu połączenia wszystkich kryteriów wyboru w jedno metakryterium. 
To połączenie może odbywać się na drodze matematycznej lub heurystycznej. Do 
drugiej grupy należy metoda Analytic Hierarchy Process (AHP) zaliczana do ame-
rykańskiej szkoły wielokryterialnego podejmowania decyzji (ang. multiple-criteria 
decision-making – MCDM). Podobną metodą jest analiza morfologiczna opracowa-
na przez F. Zwicky’ego – uznawana za jedną z ważniejszych metod stymulujących 
twórcze myślenie. W metodzie tej tworzy się rozwiązania oparte na łączeniu wielu 
parametrów charakteryzujących dany problem. Prowadzi to często do odkrycia 
nietypowych zestawień stymulujących twórcze myślenie badacza. Metodę tę czę-
sto wykorzystuje się w różnych konfiguracjach, do tworzenia nowych produktów 
zarówno w sferze materialnej, jak i intelektualnej. Poczucie bezpieczeństwa jest 
zawsze wieloaspektowe, dlatego też jego pomiar powinien być wielokryterialny. 
Problemem pozostaje jednak ocena poziomu bezpieczeństwa, którą należy sprowa-
dzić do jednego metakryterium. Bo tylko wówczas możemy porównywać ze sobą 
różne rozwiązania tego samego problemu pod kątem ryzyka.

Zeszyty Naukowe SGSP 2018, Nr 66 (TOM 2)/2/2018



124 Jarosław Prońko, Beata Wojtasiak

W badaniach zastosowano podejście teoretyczne, skupiając się przede wszyst-
kim na sformułowaniu definicji bezpieczeństwa przydatnej w kontekście analizy 
wielokryterialnej oraz przedstawiono wybrane rozwiązania stosowane w ocenie 
poziomu bezpieczeństwa. Analiza wielokryterialna poziomu bezpieczeństwa może 
również służyć odkrywaniu prawdziwych przyczyn zagrożeń. Często prosta, jedno-
kryterialna analiza prowadzi do niewłaściwych wniosków zarówno co do poziomu 
bezpieczeństwa, jak i przyczyn jego zagrożeń.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, analiza wielokryterialna, analiza ryzyka

Multicriterial Analysis in Safety Research

Abstract

The aim of the article is to present the methodology for assessing the level of 
security using multicriterial analysis. Multicriterial analysis is mostly associated 
with the decision-making issues which should optimize more than one objective 
function. Unequivocal solution of such problems is impossible because optimal 
decision for one of the objectives is not optimal for the remaining at the same time. 
An Italian economist and sociologist, Vilfredo Pareto, already proved it by intro-
ducing the concept of a set of non-dominated decisions. It is a set of decisions, each 
of which is better than the others in terms of one of the selection criteria. There are 
a lot of methods of solving such problems. They boil down to the way of connecting 
all the selection criteria in one metacriterion. This connection can be carried out 
in a mathematical or heuristic way. The second method is the Analytic Hierarchy 
Process (AHP), which is included in the American school of Multi-Criteria deci-
sion making (MCDM). The similar method is a morphological analysis developed 
by Fritz Zwicky, which was considered as one of the most important methods 
stimulating creative thinking. This method is used to create solutions based on 
a combination of many parameters characterizing the problem. This often leads 
to the discovery of the unusual combinations that stimulate creative thinking of 
the researcher. This method is often used in a variety of configurations to create 
the new products, both in the material and intellectual sphere. Sense of security is 
always multifaceted; therefore, its measurement should be multicriterial. Because 
only then we can compare different solutions to the same problem, in terms of risk. 
Theoretical framework was used in the research focus primarily on the wording of 
the definition of security useful in the multicriterial analysis and several solutions 
applied in assessing the level of security are presented. Multicriterial analysis of 
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the safety level may also be used for discovering the real causes of threats. Simple, 
single-criterion analysis leads to incorrect conclusions, both in relation to the level 
of safety and the causes of threats.

Keywords: safety, multicriterial analysis, risk analysis

1. Wielowymiarowość bezpieczeństwa

W języku polskim bezpieczeństwo oznacza stan niezagrożenia, spokoju, pew-
ności [1, s.147]. Dokonując szczegółowej analizy tego pojęcia [2, s. 53–56], 
należy stwierdzić, iż jest ono subiektywnym odczuwaniem spokoju, pewności, 
braku zagrożeń; wynikającym z indywidualnej oceny zjawisk, aktualnie po-
strzeganych i antycypowanych przez konkretną osobę. Można zatem postawić 
hipotezę, że człowiek bezpieczny nie odczuwa strachu, lęku czy obaw o dalsze 
swoje istnienie i możliwość osiągania osobistych celów.

Realizując własne aspiracje, każdy człowiek pragnie mieć pewność ich zaspo-
kojenia. Pewność taką daje otoczenie, a właściwie sposób jego postrzegania 
przez konkretnego człowieka. Tworzą je zarówno inni ludzie, jak i elementy 
przyrody ożywionej, nieożywionej oraz wytwory cywilizacji. Dążąc do za-
spokojenia własnych aspiracji, każdy człowiek stara się kształtować, według 
własnych wyobrażeń i możliwości, zasady i normy postępowania społecznego, 
sposób rozdziału dóbr materialnych i dostępu do dóbr wspólnych, otaczającą 
go przyrodę. Wypadkowa działań wielu ludzi tworzy i nadaje kierunek zmia-
nom w środowisku społecznym i przyrodniczym. Efektem tego jest poczucie 
bezpieczeństwa, jego braku lub jakiegoś stanu pośredniego odczuwanego 
przez ludzi tworzących daną społeczność. Każda z osób będzie miała inny 
stopień poczucia bezpieczeństwa, ze względu na inną istotę własnego istnienia, 
określoną przez siebie samego.

Istotą bezpieczeństwa jest jego zależność od czynników zewnętrznych. 
Zarówno zaspokajanie potrzeb podstawowych, jak i kreowanie własnej isto-
ty jest zależne od otoczenia konkretnego człowieka. Nie tylko od otoczenia 
społecznego, ale również przyrodniczego i materialnego1. Natomiast sposób 

 1 Wyodrębnienie otoczenia materialnego związane jest z potrzebą uwypuklenia dóbr 
materialnych będących w dyspozycji konkretnego człowieka lub jemu dostępnych.



postrzegania środowiska zewnętrznego zależy od wartości wewnętrznych 
konkretnego człowieka. Stąd też poczucie bezpieczeństwa każdego człowieka 
kształtują wartości wewnętrzne, doświadczenia osobiste i sposób postrzega-
nia świata, jak również byty zewnętrzne i ich istota (jego o nich wiedza) oraz 
wzajemna konfiguracja (istota układu bytów).

Bezpieczeństwo można zatem zdefiniować jako przekonanie (pewność) 
podmiotu o zdolności do zachowania tego, co dla niego cenne, wartościowe 
w otoczeniu podmiotu oraz atrybutów i istotnych akcydensów samego pod-
miotu, niezbędnych w procesie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz 
kształtowania, według własnej woli, sposobu istnienia.

W nieco uproszczonej wersji, definicję bezpieczeństwa można sformu-
łować w następującej postaci: bezpieczeństwo to przekonanie podmiotu, że 
może on nadal istnieć i swobodnie kształtować własną egzystencję. Określenie 
to, pomimo że niemal w intuicyjny sposób oddaje istotę bezpieczeństwa, nie 
wskazuje metody jego osiągania ani tego, od czego ono zależy, poza subiek-
tywnymi odczuciami. Z tego powodu trudno, opierając się na nim, określić 
procedurę pomiaru bezpieczeństwa. Znacznie lepszą pod tym względem, choć 
jednocześnie bardziej skomplikowaną, jest rozbudowana definicja zapropo-
nowana w poprzednim akapicie. Wskazuje ona jednoznacznie, że poczucie 
bezpieczeństwa jest efektem postrzegania przez podmiot rzeczywistości, 
a w niej samego siebie w kontekście dalszego istnienia i rozwoju. 

Układ wartości wewnętrznych i zewnętrznych, cennych dla podmiotu 
ze względu na jego poczucie bezpieczeństwa, można nazwać konfiguracją 
bezpieczeństwa [2, s. 69]. Jest ona w sposób ciągły kreowana przez podmiot 
w miarę zmian zachodzących w nim samym i w jego otoczeniu. Dlatego też 
bezpieczeństwo może być postrzegane jako proces ciągłej kreacji konfiguracji 
bezpieczeństwa, którą tworzy splot: 

• cenionych wartości wewnętrznych;
• kluczowych aspiracji;
• elementów otoczenia i relacji między nimi.

Holistyczna ocena tych trzech aspektów, tworząca personalne poczucie 
bezpieczeństwa, zależy od wiedzy, osobowości i światopoglądu konkretnego 
człowieka. 

Z powyższych powodów poczucie bezpieczeństwa jest zawsze subiek-
tywne, a stan bezpieczeństwa organizacji jest efektem działań interesariuszy 
kreujących osobiste poczucie bezpieczeństwa.
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Powszechnie postrzeganym przeciwieństwem bezpieczeństwa jest zagro-
żenie. Wywołuje ono, podobnie jak bezpieczeństwo, pewien stan emocjonalny. 
O ile jednak poczucie bezpieczeństwa implikuje uczucie pewności, o tyle 
zagrożenie wywołuje obawy, lęk strach, wzbudza emocjonalną chęć działania. 
Jest bardzo silnym motywatorem przywracania poczucia bezpieczeństwa. 
Bezpieczeństwo i zagrożenie opisują to samo zjawisko, ale na przeciwnych 
biegunach. Podobnie jak centralizacja i decentralizacja wskazują na sposób 
rozłożenia uprawnień decyzyjnych wewnątrz organizacji, tak bezpieczeństwo 
i zagrożenie opisują sposób postrzegania przez podmiot poznający wpływu 
zjawisk na jego dalsze istnienie i możliwość swobodnego kształtowania jego 
treści – zaspokajania potrzeb i aspiracji.

Istotnymi cechami zagrożenia są:
• subiektywność oceny;
• możliwość utraty wartości uznanych przez podmiot za cenne;
• stan dyskomfortu emocjonalnego – w związku z zaistniałą lub potencjalną 

sytuacją.
Należy jednak podkreślić, że zagrożenie to możliwość potencjalnej straty, 

nie zaś aktualnej. Choć często te elementy są ze sobą utożsamiane. Zaistniałe 
skutki powodzi nie są zagrożeniem, ale ich przyszłe konsekwencje mogą nim 
być. Trwałe kalectwo nie jest zagrożeniem, jest stanem faktycznym. Natomiast 
jego skutki mogą być i najczęściej są postrzegane jako zagrożenie dla egzysten-
cji rozumianej w kategoriach egzystencjalizmu. Konsekwencją kalectwa jest 
utrata pracy, wykluczenie społeczne, wysokie koszty rehabilitacji, potrzeba 
opieki osób trzecich. To wszystko wzbudza obawy nie tylko o możliwość dal-
szego istnienia, ale przede wszystkim zaspokajania własnych aspiracji. 

Można zatem skonstatować, że zagrożeniem są wszystkie te zjawiska, które 
w ocenie podmiotu mogą pozbawić go istnienia, aktualnej treści istnienia lub 
stanowią barierę dla jego rozwoju. Zjawiska te mogą oddziaływać na podmiot 
bezpośrednio lub pośrednio poprzez zmianę (lub unicestwienie) bytów kon-
kretnych z otoczenia podmiotu, ich układu i wzajemnych relacji, uznawanych 
przez podmiot za istotne dla jego istnienia i swobody kształtowania jego treści.

Stąd też istnieje pewna gradacja zagrożeń:
• możliwość naruszenia konfiguracji bezpieczeństwa – tego typu zagrożenia wy-

stępują zawsze, jednakże różnią się prawdopodobieństwem zaistnienia zmian;
• naruszenie konfiguracji bezpieczeństwa – są to zdarzenia znacznie rzad-

sze, jednakże ze względu na fakt, iż konfiguracja bezpieczeństwa jest  
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splotem ocen: wartości, aspiracji i otoczenia, jej naruszenie może prowa-
dzić do kolejnych zmian niszczących personalne poczucie bezpieczeństwa;

• konfiguracja bezpieczeństwa zniszczona w stopniu znacznym, uniemoż-
liwiającym proste jej odtworzenie.
Przejście pomiędzy wskazanymi poziomami zagrożeń jest płynne i w znacz-

nym stopniu zależne od aktualnego stanu psychofizycznego osoby oceniającej 
poziom bezpieczeństwa. Dlatego też indywidualne oceny siły zagrożenia są 
dość pobieżne i silnie zabarwione emocjonalnie. Bardzo często konkretni 
ludzie nie są do końca świadomi kształtu własnej konfiguracji bezpieczeństwa. 
Zmiany, jakie w niej zaszły, dostrzegane są przez nich dopiero po pewnym 
czasie, niezbędnym do refleksji uświadamiającej wpływ poszczególnych jej 
elementów i relacji na zdolność do istnienia oraz kreowania własnej egzy-
stencji.

Podchodząc jednak do problemu oceny siły zagrożeń pragmatycznie, 
należy stwierdzić, że jest ona zależna od:

• wielkości zmian w personalnej konfiguracji bezpieczeństwa oraz ich wpły-
wu na zdolność do dalszego istnienia i swobody kreowania jego treści;

• prawdopodobieństwa, z jakim owe zmiany mogą zaistnieć.
Te dwa parametry, uzupełnione definicją personalnej konfiguracji bezpie-

czeństwa, określają siłę zagrożeń. Stąd też metodyka jej pomiaru obejmuje 
następujące etapy:

• identyfikację atrybutów, ważnych akcydensów, bytów z otoczenia lub ich 
relacji, które w efekcie zdarzenia mogą utracić dotychczasową wartość – 
zdefiniowanie personalnej konfiguracji bezpieczeństwa;

• oszacowanie, w jakim stopniu ich aktualna wartość może ulec pomniej-
szeniu i jaki to będzie miało wpływ na dalszą egzystencję;

• oszacowanie prawdopodobieństwa, z jakim może to nastąpić.
Ujmując rzecz bardziej lapidarnie, należy ocenić co cennego dla poczucia 

bezpieczeństwa może zostać utracone, jaka będzie wielkość tej straty oraz 
jakie jest tego prawdopodobieństwo. A przede wszystkim, jaki to będzie miało 
wpływ na dalszą egzystencję podmiotu.

2. Metodyka szacowania siły zagrożeń

Każdy ze wskazanych powyżej trzech etapów pomiaru siły zagrożenia kończy 
się pewną oceną. Etapy splecione w jedną całość wywołują określony poziom 
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negatywnych emocji, który może być utożsamiany z personalną miarą siły 
zagrożenia. Stąd też jej szacowanie należy rozpocząć od identyfikacji konfi-
guracji bezpieczeństwa, którą tworzy układ wewnętrznych i zewnętrznych 
wartości oraz relacji między nimi. Indywidualna konfiguracja bezpieczeństwa 
jest pochodną osobowości, światopoglądu i aspiracji, ukształtowanych przez 
wychowanie, zdobytą wiedzę i doświadczenie życiowe. Zależność ta sugeruje, 
że konfiguracje bezpieczeństwa ludzi, wywodzących się z określonej wspól-
noty społecznej, są w pewnej części wspólne ze względu na kultywowane 
tradycje, sposób myślenia, preferowane normy zachowań społecznych, czyli 
wszystko to, co tworzy mentalność danej społeczności. Wspólność pewnej 
części konfiguracji bezpieczeństwa ludzi należących do określonych społecz-
ności, nie niweluje problemu jej indywidualizmu. 

Zdefiniowane wartości wewnętrzne i zewnętrzne mają różny wpływ na 
poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też proces definiowania personalnej kon-
figuracji bezpieczeństwa można sprowadzić do czterech etapów:

• określenia elementów wewnętrznych – cennych atrybutów i akcydensów 
podmiotu;

• określenia elementów zewnętrznych tworzących otoczenie;
• określenia relacji między podmiotem i otoczeniem oraz poszczególnymi 

elementami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
• określenia rangi (wagi, znaczenia) poszczególnych elementów i relacji 

w konfiguracji bezpieczeństwa.
Zdefiniowanie personalnej konfiguracji bezpieczeństwa stanowi wstępny 

etap oceny siły zagrożeń. Kolejnym jest identyfikacja zjawisk, których skutki 
mogą mieć negatywny wpływ na konfigurację bezpieczeństwa lub poszczegól-
ne jego elementy. Rozpoznanie zagrożeń umożliwia prognozowanie ewolucji 
zjawisk, które je powodują, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych 
skutków i prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Reasumując, metodyka szacowania siły zagrożenia sprowadza się do:
• określenia konfiguracji bezpieczeństwa:

– elementów wewnętrznych – cennych atrybutów i akcydensów podmiotu,
– elementów zewnętrznych – bytów z jego otoczenia,
– relacji między podmiotem i otoczeniem oraz poszczególnymi elemen-
tami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

– rangi (wagi, znaczenia) poszczególnych elementów i relacji w konfiguracji 
bezpieczeństwa;
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• identyfikacji zdarzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na konfigurację 
bezpieczeństwa;

• oceny wpływu przewidywanych zdarzeń na konfigurację bezpieczeństwa 
(poszczególne jej elementy, relacje);

• oszacowania prawdopodobieństwa ich zaistnienia. 
Kluczowym i najtrudniejszym elementem tej metodyki jest trafne zde-

finiowanie personalnej konfiguracji bezpieczeństwa. Bardzo rozbudowana 
konfiguracja powoduje, że niemal wszystkie zjawiska i zdarzenia wywoływać 
będą lęk i obawy o przyszłość. Z kolei zbyt uboga konfiguracja prowadzi do 
nadmiernego poczucia bezpieczeństwa, nieadekwatnego do rzeczywistych 
warunków. Ludzie często nie wiedzą, od czego naprawdę zależy ich dalsze 
istnienie i zdolność do kreowania jego treści. Dlatego też w ich życiu znacznie 
częściej pojawiają się kryzysy psychiczne, których pierwszym etapem jest 
konfrontacja z wydarzeniem wywołującym kryzys. W etapie tym uświada-
miają sobie, że nagle z ich życia zniknęło coś, co nadawało mu sens, chociaż 
być może, nie byli tego wcześniej świadomi. Wymusza to konieczność zbu-
dowania nowej konfiguracji bezpieczeństwa opartej na innych wartościach.

W wymiarze personalnym każdy samodzielnie definiuje konfigurację bezpie-
czeństwa i adekwatnie do niej postrzega zagrożenia i ocenia ich siłę. Natomiast 
w wymiarze społecznym siłę zagrożenia można szacować w dwóch aspektach:

• bezpieczeństwa członków organizacji jako zbiorowości społecznej;
• bezpieczeństwa samej organizacji.

Każdy z nich wskazuje inną drogę oceny siły zagrożeń i służy innym celom. 
Oba jednak związane są z procesem kierowania organizacjami. W pierwszym 
przypadku kierownictwo nastawione jest na zapewnienie bezpieczeństwa 
członków organizacji nawet kosztem jej samej, w drugim zaś odwrotnie – naj-
ważniejsza jest organizacja i cele, ku którym zmierza. Aspekty te są wyraźnie 
widoczne w kulturze organizacji. 

Kolejna faza szacowania siły zagrożeń związana jest z identyfikacją zagro-
żeń oraz predykcją ich wpływu na konfigurację bezpieczeństwa. Zagrożenie 
to jedynie potencjalna możliwość zaistnienia niekorzystnych dla podmiotu 
sytuacji lub zdarzeń. Dlatego też ich ocena w dużym stopniu zależy od umie-
jętności wiarygodnego prognozowania. [3, s. 56–57].

Podstawą oceny i interpretacji zdarzeń, a tym bardziej przewidywania ich 
skutków są docierające do podmiotu informacje oraz zgromadzone i upo-
rządkowane fakty z przeszłości, częściowo już zinterpretowane przez podmiot 

130 Jarosław Prońko, Beata Wojtasiak



poznający i stanowiące jego zasób wiedzy. Rzetelność oceny wynika z wiary-
godności zgromadzonych faktów.

Poczynione uwagi wskazują na dwa zasadnicze problemy związane z wia-
rygodną oceną siły zagrożeń:

• pierwszy dotyczy definiowania konfiguracji bezpieczeństwa zarówno 
w wymiarze indywidualnym, jak również społecznym i organizacyjnym. 
Jej kształt, w wymiarze indywidualnym, zależy od osobowości, świato-
poglądu i aspiracji konkretnego człowieka. Natomiast w wymiarze spo-
łecznym i organizacyjnym od kontekstu definiowania oraz osobowości, 
światopoglądu i aspiracji osób definiujących;

• drugi dotyczy możliwości trafnego prognozowania prawdopodobieństwa 
zaistnienia i skutków zjawisk uznanych za zagrożenia.
Dotychczasowe rozważania upoważniają do stwierdzenia, że ocena po-

ziomu bezpieczeństwa (indywidualnego i grupowego) oraz siły zagrożeń 
jest oceną wielokryterialną. Ze względu przede wszystkim na konfigurację 
bezpieczeństwa uwzględniającą wiele elementów otoczenia oraz atrybutów 
i ważnych akcydensów podmiotu mających wpływ na komfort życia, każde 
zagrożenie powinno zostać ocenione pod kątem wpływu na poszczególne 
elementy konfiguracji bezpieczeństw. Otrzymamy wówczas wiele ocen, które 
należy właściwie zagregować i przedstawić w zrozumiały sposób. Agregacja 
musi uwzględniać wzajemne korelacje poszczególnych elementów konfigu-
racji bezpieczeństwa i ich wpływu na poczucie bezpieczeństwa. 

3. Podstawy wybranych metod wielokryterialnych

Do oceny tak złożonych problemów jak ocena poziomu bezpieczeństwa 
czy siły zagrożeń można wykorzystywać metody wielokryterialnej analizy 
decyzyjnej. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

• programowanie wielokryterialne;
• Analytic hierarchy proces (AHP) [10, s. 1–29];
• psychologiczne reguły wyboru [4, s. 148];
• analizę morfologiczną [11];
• Quality Function Deployment (QFD) [19, s. 122, 137–142].

Oczywiście żadna z tych metod nie może być wykorzystana wprost, należy 
je nieco zmodyfikować. Jednakże najważniejszym ich elementem w ocenie 
poziomu bezpieczeństwa jest sposób podejścia do agregacji wyników.
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Jak stwierdzono w poprzednich częściach artykułu, ocena poziomu bez-
pieczeństwa sprowadza się do:

• zidentyfikowania elementów konfiguracji bezpieczeństwa;
• identyfikacji zjawisk mających negatywny wpływ na poszczególne ele-

menty konfiguracji;
• oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia;
• skutków, jakie mogą przynieść dla danego elementu konfiguracji.

Załóżmy, że zidentyfikowano elementy konfiguracji bezpieczeństwa oraz 
zjawiska, które mogą mieć na nie negatywny wpływ. Określono również 
prawdopodobieństwo jego wystąpienia i skutki, jakie wywołuje w poszcze-
gólnych elementach konfiguracji. Problemem pozostaje ocena poziomu bez-
pieczeństwa, czyli odpowiedź na pytanie: Jak bardzo dane zjawisko wpłynie 
na nasze poczucie bezpieczeństwa? Odpowiedź jest bardzo istotna w sytuacji 
identyfikacji wielu zjawisk i odpowiedzi na pytanie: Które z nich jest dla nas 
najgroźniejsze? Wybór nie jest prosty. Zwłaszcza, jeżeli nałożymy na to nasze 
możliwości ochrony przed skutkami tych zjawisk oraz możliwości odbudowy 
lub zastąpienia utraconych wartości.

Klasyfikując wpływ poszczególnych zagrożeń na nasze poczucie bezpie-
czeństwa, możemy posłużyć się jedną z siedmiu reguł wyboru, wymienianych 
przez psychologów [4, s. 148]:

• dominacji – za najważniejsze zagrożenie uważamy to, które ma największy 
wpływ na istotne element konfiguracji bezpieczeństwa;

• koniunkcji – za najważniejsze uważamy zagrożenie, którego wpływ na wszyst-
kie elementy konfiguracji bezpieczeństwa przekracza pewien próg krytyczny;

• dysjunkcji – za najważniejsze uznajemy to zagrożenie, które przynajmniej 
dla jednego elementu konfiguracji przekracza założony próg krytyczny – 
odmienny od wymienionego w poprzednim punkcie;

• leksykografii – za najważniejsze zagrożenie uważamy to, którego wpływ 
na poszczególne elementy konfiguracji bezpieczeństwa jest największy, 
wynikający z gradacji jego wpływu, procedura jest wieloetapowa;

• eliminacji – z katalogu zagrożeń wyłączamy te, których skutki na po-
szczególne elementy konfiguracji bezpieczeństwa nie przekroczyły progu 
krytycznego, procedura jest wieloetapowa;

• maksymalizacji – za najważniejsze zagrożenie uważamy to, którego su-
maryczny wpływ na poszczególne elementy konfiguracji bezpieczeństwa 
jest największy;
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• sumowania strat – za najważniejsze zagrożenie uważamy to, którego za-
gregowany wpływ na poszczególne elementy konfiguracji bezpieczeństwa 
jest największy.
Przy klasyfikacji zagrożeń i ocenie poziomu zagrożenia często spotykamy 

się z problemem, iż poszczególne zagrożenia wywołują największe skutki 
jedynie dla jednego elementu konfiguracji bezpieczeństwa. Cechę tę po raz 
pierwszy wyróżnił V. Pareto. Stąd w teorii decyzji zbiór decyzji, które są od 
innych lepsze pod względem jednej cechy określa się mianem decyzji opty-
malnych w sensie Pareto lub decyzji niezdominowanych [21, s. 46]. Podobnie 
możemy podejść do problemu oceny siły zagrożeń. Otrzymamy wówczas 
zbiór zagrożeń, które dla jednego elementu konfiguracji niosą najbardziej 
negatywne skutki, dla pozostałych zaś nieco mniejsze od pozostałych zagro-
żeń. Do określenia, które zagrożenia możemy nazwać „niezdominowanymi” 
można wykorzystać graf Hassego [22, s. 154].

Ustalenia hierarchii zagrożeń „niezdominowanych” można dokonać po-
dobnie jak w programowaniu wielokryterialnym − poprzez sprowadzenie 
wszystkich elementów konfiguracji bezpieczeństwa do jednego metakryte-
rium, poprzez:

• wybór najważniejszego elementu konfiguracji bezpieczeństwa;
• utworzenia metakryterium:

– ważona suma kryteriów,
– ważona suma stopnia spełnienia kryteriów [12, s. 328–346].
Wskazane powyżej metody analizy wielokryterialnej sprowadzają ocenę 

zagrożeń do pojedynczej liczby, według której możemy je porządkować. Bar-
dziej rozbudowanymi metodami są metody macierzowe: Analytic hierarchy 
proces (AHP) [10], analiza morfologiczna [11], Quality Function Deployment 
(QFD) [19, s. 122, 137–142].

Wyszczególnione metody opierają się na ustaleniu korelacji między wpły-
wem poszczególnych zagrożeń na elementy konfiguracji bezpieczeństwa i ba-
dania ich w układzie macierzowym. Wydaje się, że te metody są rzetelniejsze 
w ocenie poziomu bezpieczeństwa, jednakże ze względu na subiektywność 
tworzenia owych macierzy spotykają się z dużą krytyką.

Nieco innymi metodami wielokryterialnej oceny poziomu bezpieczeństwa 
są rating kredytowy, analiza SWOT, metody scenariuszowe [5, 7].

Rating można zdefiniować jako proces oceny lub jego wynik, w zakre-
sie wiarygodności pożyczkobiorców, emitentów lub konkretnych papierów 
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wartościowych, najczęściej obligacji lub też wiarygodności firmy ubezpie-
czeniowych, banku lub innej instytucji finansowej. Oceny takiej dokonują 
niezależne agencje ratingowe. Ich ocena bardzo często brana jest pod uwagę 
przez inwestorów. Ocena ratingowa to nic innego, jak ustalenie w określonej 
skali ryzyka związanego z niewypłacalnością pożyczkobiorcy, wiarygodnoś-
cią instytucji finansowej w realizacji swoich zobowiązań itp. W ocenie tej 
uwzględnia się nie tylko wartości wewnętrzne samej instytucji, ale również 
wpływ otoczenia na jej funkcjonowanie. 

Na przykład w ocenie stanu gospodarki państwa bierze się pod uwagę 
takie obszary, jak:

• system polityczny, w tym formę sprawowania władzy, procedurę zmiany 
rządu, stabilność systemu politycznego;

• sytuację społeczną, w tym podział dochodów, dane demograficzne, stan-
dard życia ludności, warunki pracy, poziom bezrobocia, rolę związków 
zawodowych, różnice etniczne i religijne;

• relacje wewnątrz kraju: transfer funduszy, podatków, odpowiedzialność 
decyzyjną; 

• stosunki polityczne i gospodarcze kraju z zagranicą;
• zadłużenie zagraniczne państwa pomniejszone o rezerwy dewizowe;
• elastyczność bilansu płatniczego;
• strukturę gospodarki: poziom rozwoju gospodarczego, wielkość produk-

cji, stopień zróżnicowania produkcji, dynamikę wzrostu gospodarczego, 
dostępność zasobów naturalnych i infrastrukturę; 

• system kierowania gospodarką narodową obejmujący efektywność poli-
tyki podatkowej, monetarnej i przemian strukturalnych;

• system administracyjny, w tym ograniczenia prawne, system zarządzania 
i kontroli, system podatkowy.
Wyszczególnione obszary należy traktować jedynie jako przykłady, gdyż 

każda z agencji ratingowych dokonuje procesu oceny według własnych pro-
cedur. Efektem tej oceny jest nadanie odpowiednich stopni wiarygodności, 
według przyjętej skali wraz z krótkim uzasadnieniem. 

Przykład procesu ratingowego uświadamia, że skonstruowanie komplek-
sowej procedury oszacowania bezpieczeństwa jest bardzo trudne, jednakże 
wskazuje, że bardzo duże znaczenie posiada jakość wewnętrzna podmiotu 
bezpieczeństwa i relacje otoczeniem. Ale jej efekt bywa trudny do interpretacji. 
Dlatego też znacznie częściej dokonuje się oceny wpływu poszczególnych 
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zagrożeń, traktując te procedury jako ocenę ryzyka związanego z określo-
nym obszarem aktywności lub konkretnym zagrożeniem. Niezależnie od 
niej, dokonuje się oceny szans rozwojowych. Dopiero złożenie tych dwóch 
elementów wpływa na indywidualną ocenę bezpieczeństwa w określonej 
sferze aktywności.

Swoistymi procedurami kompleksowej oceny bezpieczeństwa są analiza 
SWOT i metody scenariuszowe [2, s. 163–166]. Zadaniem pierwszej jest 
identyfikacja szans i zagrożeń oraz wewnętrznych wartości wspierających lub 
obniżających zdolność kształtowania istoty organizacji. Analiza taka bywa 
niekiedy pogłębiona o ocenę siły wpływu tych czynników na realizację za-
mierzonych zmian w sposobie funkcjonowania danej organizacji [5, s. 35–38]. 
Metody scenariuszowe zaś służą kompleksowej identyfikacji przyszłych stanów 
zewnętrznych i wewnętrznych organizacji oraz ich wpływu na jego istnie-
nie, a przede wszystkim na zdolność kształtowania istoty. W metodach tych 
uwzględnia się zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ poszczególnych 
czynników pogrupowanych w określone sfery otoczenia2. 

4. Wybrane przykłady wielokryterialnej oceny zagrożenia

Siła zagrożenia płynie z oceny jego wpływu na konfigurację bezpieczeństwa, 
która jest splotem wewnętrznych i zewnętrznych wartości oraz ich wzajem-
nych relacji. Dlatego też konkretne zagrożenie może przynieść straty w wielu 
obszarach konfiguracji bezpieczeństwa. Jeżeli natomiast ocenę siły zagrożenia 
sprowadzi się do jednego wymiaru, np. liczby ofiar śmiertelnych lub wiel-
kości strat materialnych, to stanie się ona równoważna ryzyku w procesach 
decyzyjnych. Chociaż w języku naturalnym ryzyko jest miarą zagrożenia, to 
jednak szczegółowa analiza prowadzi do wniosku, iż występuje między tymi 
pojęciami istotna różnica. Zagrożenie dotyczy szerokiego spektrum „strat”, 
obejmującego różne aspekty poczucia bezpieczeństwa3, natomiast ryzyko 
odnosi się do konkretnego wymiaru, np. utraty życia, zachorowania na kon-
kretną chorobę, wielkości strat zainwestowanych pieniędzy itd. Ryzyko jest 

 2 Szczegółowe opisy metod scenariuszowych można znaleźć na przykład w: [5] i [7].
 3 Straty mogą dotyczyć: atrybutów, akcydensów, bytów konkretnych lub ich konfiguracji 

w ujęciu jednostkowym jak i pewnej ich konfiguracji. To samo zagrożenie może powo-
dować skutki we wszystkich obszarach poczucia bezpieczeństwa.
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precyzyjnie oszacowane w przeciwieństwie do zagrożenia, które może być 
wiązane także z niepewnością.

Angielski ekonomista F. Knight twierdził, że w praktyce gospodarczej 
dominują zdarzenia niepowtarzalne4, do których nie można zastosować 
żadnej miary prawdopodobieństwa, czyli tzw. zdarzenia niepewne. Zdarzenia, 
których potencjalne istnienie można zmierzyć za pomocą prawdopodobień-
stwa matematycznego, statystycznego lub szacunkowego, Knight określił 
mianem ryzyka [13, s. 79]. Można zatem powiedzieć, że ryzyko do dobrze 
skalkulowana niepewność. 

Natomiast R. Gallati zdefiniował ryzyko w węższym zakresie jako oko-
liczności, w których istnieje ekspozycja na przeciwności losu. W szerszym 
zakresie określił je jako warunki, w których istnieje możliwość odchyleń od 
pożądanego oczekiwanego wyniku [14, s. 7–8]. W ujęciu węższym ryzyko 
traktowane jest jako możliwość poniesienia szkody lub straty. W szerszym 
zaś jako możliwość zarówno pozytywnego, jak i negatywnego odchylenia od 
oczekiwań [15, s. 99]. Stąd też ryzyko można podzielić na: 

• ryzyko czyste (ang. pure risk), które występuje wówczas, gdy w stosunku 
do obecnego stanu alternatywą jest wystąpienie straty; 

• ryzyko spekulacyjne (ang. speculative risk), które występuje, gdy nieznane 
przyszłe zdarzenia mogą spowodować zarówno straty, jak i zyski [16, s. 19]. 
Potocznie ryzyko rozumiane jest najczęściej jako czyste, co kładzie nacisk 

na możliwość pogorszenia się sytuacji. Stąd też utożsamiane bywa z zagro-
żeniem, co nie jest właściwe, ze względu na leksykalne znaczenie obu pojęć. 
Zagrożenie jest wielowymiarowe i dotyczy również niepewności, natomiast 
ryzyko jest jednowymiarowe, wskazuje wielkość potencjalnych strat w za-
kresie tylko jednej wartości. 

Część autorów twierdzi, że nie można jednoznacznie zdefiniować ryzyka 
inaczej jak poprzez zbiór opisujących je cech [17, s. 14–15]: 

• źródło i przedmiot ryzyka, czyli powód, który czyni rozważania nad 
ryzykiem uzasadnionym oraz sytuację (zjawisko) równoznaczną z przed-
miotem analizy ryzyka; 

• możliwe następstwa ryzyka, czyli potencjalny charakter skutków podjętych 
decyzji oraz miary tych skutków w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym; 

 4 Jest to oczywisty wniosek płynący z II zasady termodynamiki – w rzeczywistym świecie 
wszystkie procesy są nieodwracalne i pozostawiają trwały ślad.
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• podjęcie ryzyka, czyli decyzja podjęcia aktywnych działań związanych 
z realizacją zadań potrzebnych do uzyskania korzyści i minimalizacji strat;

• realizacja ryzyka, czyli wystąpienie przewidywanych lub nieprzewidywa-
nych skutków zdarzeń, których źródłem jest przedmiot ryzyka;

• możliwość manipulacji ryzykiem, czyli podatność przedmiotu ryzyka 
na stosowanie środków i metod ukierunkowujących zachodzące procesy 
w pożądanym kierunku.
Pojęcie ryzyka stosowane jest w sytuacjach, gdy rezultat zdarzenia nie jest 

znany, ale możliwe jest zidentyfikowanie przyszłych sytuacji oraz gdy znane 
lub możliwe do oszacowania jest prawdopodobieństwo zrealizowania się po-
szczególnych możliwości w przyszłości [18, s. 56–57]. Można zatem stwierdzić, 
że niepewność ma wymiar informacyjny, a jej przyczyną jest bariera dostępu 
do informacji lub niewiarygodność uzyskanych informacji. Ryzyko natomiast 
ma wymiar ilościowy, ponieważ można dokonać jego pomiaru. Zagrożenie 
zaś jest czymś pośrednim między niepewnością a ryzykiem. Określa się nim 
potencjalne skutki zdarzeń zarówno te określone (ryzyko), jak i nieokreślone 
(niepewność) lub jedynie częściowo określone.

Coraz częściej do szacowania skutków poważnych zagrożeń, ze względu 
na ich wielowymiarowość, stosuje się wielowskaźnikową analizę ryzyka. Dla 
każdej istotnej, ze względu na poczucie bezpieczeństwa wartości, szacuje się 
niezależny wskaźnik opisujący wielkość strat w zakresie tej wartości. Jeżeli 
jeden ze wskaźników jest silnie dominujący nad pozostałymi, to w dalszej 
analizie uwzględnia się tylko ten wskaźnik. Jeżeli natomiast nie ma wskaźnika 
dominującego, to określa się zagregowany, według określonego algorytmu, 
wskaźnik syntetyczny.

W Szwajcarii zaproponowano dziewięciowskaźnikową metodykę szaco-
wania ryzyka (tabela 1). 

Tabela 1. Opis wskaźników szkód stosowanych w Szwajcarii 

Wskaźnik Opis
Ludzie i istoty żywe

N1 = liczba zgonów  
i przypadki ciężkiego 

inwalidztwa
Zgony natychmiastowe i odległe

N2 = liczba rannych Ciężko i lekko ranni, a także liczba osób 
z długoczasowym negatywnym skutkiem dla zdrowia
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cd. Tabeli 1.

Wskaźnik Opis
Ludzie i istoty żywe

N3 = liczba ewakuowanych Liczba osób ewakuowanych na okres powyżej  
jednego roku

N4 = współczynnik alarmu Iloczyn czasu trwania alarmu lub stan niepokoju 
i liczby osób, których to dotyczy

N5 = liczba zabitych 
zwierząt domowych

Liczba padłych dużych zwierząt domowych 
i dziko żyjących, takich jak: konie, krowy, owce, 
jelenie, kozice, itd. Liczba małych zwierząt, takich 
jak: kury, koty, zające lub lisy uwzględniona jest 
ze współczynnikiem 0,01. Ryby są uwzględnione 
przez współczynnik N6.

Podstawy życia

N6 = powierzchnia 
zdegradowanego 

ekosystemu

Powierzchnia ekosystemu, którego naturalna 
równowaga została naruszona.  
W przypadku skażenia wód należy uwzględnić 
zarówno obszar, jak również tereny łowieckie. 
W przypadku skażeń wód, powinna być 
włączona strefa nadbrzeżna, jak również tereny 
łowieckie w przypadku zdziesiątkowania zwierząt 
drapieżnych. Powierzchnia obszarów skażonych 
ważnych ekosystemów chronionych prawem 
powinna być uwzględniona z mnożnikiem 10.

N7 = powierzchnia skażonej 
gleby

Powierzchnia obszaru, który stał się nieurodzajny, 
nie nadający się do zamieszkania, nieużyteczny 
lub wymagający zastosowania specjalnych 
środków rekultywacji.

N8 = powierzchnia 
obszarów skażonej wody 

gruntowej

Suma powierzchni stref ochronnych wód 
gruntowych typów A i S, które zostały skażone 
w taki sposób i w takim rozmiarze, że zagraża to 
przeniknięciem skażeń do wód gruntowych. 

Dobra materialne

N9 = straty dyskontowe

Wszystkie szkody bezpośrednie i pośrednie 
takie jak np. straty w zmniejszeniu zamieszkania, 
uszkodzenia dóbr materialnych, koszty leczenia, 
ewakuacji, procesów sądowych, itp.

Źródło: [6, s� 19–20]
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Pierwsze pięć wskaźników (N1−N5) dotyczy ludzi i istot żywych, trzy 
wskaźniki dotyczą podstaw życia, natomiast ostatni wskaźnik (N9) związany 
jest z dobrami materialnymi. Za pomocą tych dziewięciu wskaźników można 
uzyskać dostatecznie pełny opis potencjalnych szkód. Ich wartość przelicza 
się według określonych algorytmów, tak, aby mieściła się w przedziale od  
0 do 1. Następnie dokonuje się ich agregacji w jeden syntetyczny wskaź-
nik. Jeżeli jego wartość jest mniejsza niż 0,3, to przyjmuje się, że wielkość 
strat odpowiada awarii. Przy wskaźniku należącym do przedziału od 0,3 do  
0,5 mówi się o możliwości poważnej awarii. Natomiast wskaźnik powyżej 
0,5 sugeruje, że może zdarzyć się katastrofa [8, s. 19–23].

Zastosowanie wielowskaźnikowej oceny ryzyka pozwala na kompleksową 
ocenę siły konkretnego zagrożenia. Rzetelność oszacowania związana jest 
z doborem wskaźników oraz algorytmem syntezy tych wskaźników w jeden – 
oddający siłę zagrożenia. 

W Polsce w 2013 r. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyjęło wielokry-
terialną metodykę oceny zagrożeń opisaną w podręczniku „Ocena ryzyka na 
potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa 
narodowego” [9]. Według tego poradnika proces oceny siły zagrożeń obej-
muje ich identyfikację w kontekście zadań realizowanych przez instytucję 
dokonującą analizy ryzyka, opracowanie scenariuszy przebiegu zagrożeń, 
ocenę skutków i prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz ocenę ryzyka – 
podsumowującą analizę. 

Każde zidentyfikowane zagrożenie może mieć różny przebieg, dlatego też na-
leży uwzględnić kilka scenariuszy dla każdego zagrożenia w następujący sposób:

• opis scenariusza;
• potencjalne miejsce wystąpienia;
• potencjalne przyczyny;
• wskazanie roli, jaką będzie pełniła dana instytucja (sporządzająca raport) – 

wiodąca, koordynującą, pomocniczą – w czasie wystąpienia danego za-
grożenia;

• ocena skutków:
– ludność,
– gospodarka,
– mienie,
– środowisko,
– infrastruktura krytyczna.
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Jeżeli istnieje taka możliwość, prognozę rozwoju zagrożeń należy uzupełnić 
o elementy graficzne: mapę, zestawienia tabelaryczne lub graficzne (wykresy). 

Klasyfikacji skutków zagrożenia dokonuje się w trzech kategoriach: życie 
i zdrowie, mienie, środowisko. Do oceny skutków przyjęto pięciostopniową 
skalę oznaczoną literami:

• A – zagrożenia nieistotne;
• B – zagrożenia małe;
• C – zagrożenia średnie;
• D – zagrożenia duże;
• E − zagrożenia katastrofalne.

Jeżeli ocena skutków dla każdego obszaru jest inna, to dla tego scena-
riusza przypisujemy skalę wyznaczoną dla kategorii życie i zdrowie. Jeżeli 
dwa z trzech obszarów mają tę samą ocenę, to ją właśnie przypisujemy dla 
każdego scenariusza.

Prawdopodobieństwo zaistnienia danego scenariusza oceniane jest w pię-
ciostopniowej skali oznaczonej cyframi:

• 1 – bardzo rzadkie – występujące raz na 500 lat;
• 2 – rzadkie – występujące raz na 100 lat;
• 3 – możliwe – występujące raz na 20 lat;
• 4 – prawdopodobne – występujące raz na 5 lat;
• 5 – bardzo prawdopodobne – występujące raz na rok lub częściej.

Po dokonaniu tych analiz każdy scenariusz jest kombinacją cyfry i litery, 
które określają prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia oraz jego 
skutki opisane według skal przedstawionych powyżej. Aby odczytać rozmiar 
ryzyka, kombinację znaków należy odnieść do matrycy ryzyka. Możliwe 
rozmiary ryzyka:

• minimalne (1A);
• małe (2A, 3A, 2B, 1B, 1C);
• średnie (4A, 5A, 3B, 4B, 5B, 2C, 3C, 4C, 1D, 2D, 3D, 1E, 2E);
• duże (5C, 4D, 5D, 3E, 4E);
• ekstremalne (5E).

Na tej podstawie dla każdego scenariusza oceniamy jego akceptowalności 
w czterostopniowej skali (ocena ta jest subiektywna):

• ryzyko akceptowane (A) – nie wymagane są żadne dodatkowe środki bez-
pieczeństwa, akceptowane są aktualne rozwiązania i przypisane im siły 
i środki, działania monitorujące; 
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• ryzyko tolerowane (dopuszczalne) (T) – należy dokonać oceny alternatyw 
czy wprowadzenie niewielkich zmian organizacyjnych, prawnych bądź 
funkcjonalnych nie przyczyni się do poprawy jakości bezpieczeństwa; 

• ryzyko warunkowo tolerowane (WT) – należy wprowadzić dodatkowe 
środki bezpieczeństwa w ciągu 6 miesięcy, należy ulepszyć stosowane roz-
wiązania; 

• ryzyko nieakceptowane (N) – należy podjąć natychmiastowe działania w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa, wprowadzić dodatkowe, nowe rozwiązania. 
Przyjęta w Polsce metodyka analizy ryzyka w sferze zarządzania kryzy-

sowego jest dość skomplikowana. Jeżeli przeprowadzona zostanie w oparciu 
o modele matematyczne wydaje się być oceną bardzo dokładną. Jednakże 
złożoność procedury i brak danych dla wielu rodzajów zagrożeń może po-
wodować, że ocena ich siły będzie oceną subiektywną i w wielu przypadkach 
nieadekwatną do rzeczywistości. Dodatkowym mankamentem tej metodyki, 
trudnym do uniknięcia, jest analiza ryzyka jedynie dla kilku scenariuszy 
ewolucji zagrożenia. 

Podsumowanie

Zarówno poziom bezpieczeństwa, jak i siła zagrożenia są wielowymiarowe 
i silnie skorelowane między poszczególnymi wymiarami. Stąd też ich ocena 
powinna być dokonywana metodami wielokryterialnymi. Wiele takich metod 
opracowano w ramach teorii decyzji − zarówno normatywnej, jak i psycho-
logicznej. Znajdziemy tam metody czysto matematyczne opierające się na 
danych statystycznych i analitycznych oraz metody heurystyczne. Wiele z tych 
metod służy jedynie większej rzetelności opracowywania analiz, starając się 
eliminować główne słabości ludzkiego myślenia i zbiorowego opracowywa-
nia prognoz. Są również metody zwiększające kreatywność, jak na przykład 
analiza morfologiczna.

Główną trudność w stosowaniu tych metod stanowi duży nakład pracy 
obliczeniowej i wyszukiwania danych. Jednakże obecnie dysponujemy du-
żymi mocami obliczeniowymi i wielkimi bazami danych. Wymagają one 
zupełnie nowych metod wyszukiwania danych i ich analizy, ale to stanowi 
coraz mniejszy problem. 

Stosowanie metod analizy wielokryterialnej do oceny siły zagrożeń lub 
poziomu bezpieczeństwa staje się faktem, dlatego też może dziwić wydawanie 

Analiza wielokryterialna w badaniach nad bezpieczeństwem 141



przez wielu polityków i pseudoekspertów prostych jednokryterialnych ocen 
bez uwzględniania innych aspektów. 

Stosowanie tych metod przyczynia się do lepszego prognozowania przy-
szłych zdarzeń, zapobiegania im i przygotowania się na ich wystąpienie. 
Poprawia to nasze poczucie bezpieczeństwa, a tym samych komfort naszego 
życia.

Literatura
  [1] Słownik Języka Polskiego PWN, t. I, Warszawa 1978.
  [2] Prońko J., Bezpieczeństwo, zagrożenie, kryzys w kontekście kierowania 

organizacjami, AON, Warszawa 2011.
  [3] Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, PWE, 

Warszawa 2001.
  [4] Nosal Cz. S., Umysł menedżera. Problemy-decyzje-strategie, WW Prze-

cinek, Wrocław 1993.
  [5] Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, wyd. Centrum Infor-

macji Menedżera, Warszawa 1995.
  [6] Borysiewicz M., Markowski A. S., Kryteria akceptowalności ryzyka 

poważnych awarii przemysłowych, wyd. CIOP, Warszawa 2003.
  [7] Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  [8] Borysiewicz M., Markowski A. S., Kryteria akceptowalności ryzyka poważ-

nych awarii przemysłowych, wyd. CIOP, Warszawa 2003, www.openpdf.
com/ebook/katastroficznych-pdf.html (dostęp: 23.07.2006).

  [9] Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagro-
żeniach bezpieczeństwa narodowego, Warszawa, http://rcb.gov.pl/wp-
-content/uploads/ocenaryzyka.pdf (dostęp: 19.10.2017).

[10] Vaidya O. S., Kumar S., Analytic hierarchy process: An overview of ap-
plications, European Journal of Operational Research 2006, Volume 169. 
1, s. 1–29.

[11] Ritchey T., General Morphological Analysis: A general method for 
non-quantified modeling, Swedish Morphological Society 2002 (Revised 
2013), www.swemorph.com/ma.html, (dostęp: 10.09.2017).

[12] Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, red. K. Kukuła, PWN, 
Warszawa 2011, s. 328–346.

142 Jarosław Prońko, Beata Wojtasiak



[13] Gątarek D. i inni, Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finanso-
wym, WIG-Press, Warszawa 2001.

[14] Gallati R., Risk Management and Capital Adequacy, McGraw-Hill, New 
York 2003.

[15] Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. 
Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998.

[16] Tarczyński W., Mojsewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 
2001.

[17] Jedynak P., Szydło S., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Ossolineum, 
Wrocław 1997.

[18] Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, PWE, 
Warszawa 2001.

[19] Vaidya O. S., Kumar S., Analytic hierarchy process: An overview of ap-
plications. European Journal of Operational Research 2006, Volume 169. 
1, s. 1–29.

[20] Jedliński M., Jakość w nowoczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo Za-
chodniopomorskiej Szkoły biznesu, Szczecin 2000.

[21] Malesa A. , Optymalizacja wielokryterialna w zastosowaniu do zagad-
nień transportowych, Zeszyty Naukowe WSEI 2012, nr 2.

[22] Mirończuk M., Maciak T., Proces i metody eksploracji danych teks-
towych do przetwarzania raportów z akcji ratowniczo – gaśniczych, 
Metody Informatyki Stosowanej 2011, nr 4 (29), Polska Akademia Nauk, 
s. 147–175.





dr hab. Jerzy Telak, prof. SAN 
Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie 
Społeczna Akademii Nauk

mgr Katarzyna Gad

Międzynarodowa przestępczość zorganizowana – 
wybrane aspekty

Abstrakt 
W artykule zostały przedstawione niektóre aspekty przestępczości zorganizo-

wanej w wymiarze międzynarodowym oraz formalne podstawy jej zwalczania. 
Zarysowana geneza, podstawowe pojęcia, skala i formy obrazują rozwój międzyna-
rodowej przestępczości zorganizowanej na przestrzeni lat. Zgodnie z historycznymi 
twierdzeniami, które wskazały na początki tworzenia się przestępczości zorgani-
zowanej na XIX w., pomimo upływu lat, wciąż stanowi jeden z najpoważniejszych 
i największych problemów globalnych. Z uwagi na możliwość uzyskania wyso-
kich zysków przy wykorzystaniu metod niezgodnych z prawem, międzynarodowa 
przestępczość zorganizowana najintensywniej rozwija się w podatnych ku temu 
regionach. Walka z przestępczością zorganizowaną, w szczególności w przestrzeni 
międzynarodowej, wymaga nakładów na zasoby osobowe i sprzętowe służb specjal-
nych i policyjnych, unifikacji w wymiarze międzynarodowym przepisów prawnych, 
szybkiej wymiany informacji i bezzwłocznego reagowania wobec pojawiających 
się zagrożeń. Obecnie z walką z międzynarodową przestępczością zorganizowaną 
mierzy się wiele organizacji i służb, w tym Unia Europejska, OLAF, INTERPOL, 
EUROPOL i EUROJUST, co przyczynia się do skuteczniejszej walki z jednym 
z największych problemów XXI w.

Słowa kluczowe: międzynarodowa przestępczość zorganizowana, zwalczanie, służby, 
organizacje, bezpieczeństwo

International Organized Crime – Selected Aspects

Abstract

The article presents some aspects of the organized crime in the international 
dimension and the formal basis of its fight against it. Outlined genesis, basic con-
cepts, scale and forms illustrate the development of international organized crime 
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over the years. According to historical claims that indicated the beginnings of the 
organized crime for the nineteenth century, despite the passage of years, it is still one 
of the most serious and biggest global problems. Due to the possibility of obtaining 
high profits using illegal methods, the international organized crime is developing 
mostly in the regions that are susceptible to it. The fight against the organized 
crime, especially in the international space, requires expenditures on personnel 
and equipment resources of special services and police, international unification 
of the legal regulations, rapid information exchange and immediate response to 
emerging threats. At present, many services and organizations are struggling with 
international organized crime, including the European Union, OLAF, INTERPOL, 
EUROPOL and EUROJUST, what contributes to a more effective fight against one 
of the greatest problems of the 21st century.

Keywords: international organized crime, fight, services, organizations, security

Wstęp

Zgodnie z większością źródeł historycznych, przestępczość zorganizowana 
narodziła się na Sycylii na początku XIX w. Niektórzy autorzy praprzyczyny 
ukształtowania się tego zjawiska doszukiwali się już w XIII stuleciu, jednakże 
wówczas za to zdarzenie uważano formy ochrony ludności feudalnej Europy 
broniącej się przed najazdami obcych wojsk. W celu obrony gromadzono 
broń, a następnie zabijano najeźdźców, zajmujących nie swoje terytorium. 
Z jednej strony dokonywano czynów niezgodnych z prawem, z drugiej ów-
czesne władze nie mogły nic zrobić, ponieważ były zbyt słabe, aby zajmować 
się poszukiwaniem zabójców [1, s. 10].

Podstawowym celem sycylijskiej przestępczości zorganizowanej była 
współpraca wszystkich przynależnych do niej grup, ochrona ich dóbr oraz 
interesów, co w rezultacie przeradzało się w utworzenie silnej, dobrze za-
rządzanej organizacji. Bogacenie się było celem wtórnym, nabierającym 
znaczenia dopiero później. Od końca lat 50. XX w. zyski zaczęły rosnąć 
w diametralnym tempie. Przede wszystkim działalność heroinowa, a także 
kradzieże, porwania, przemyt samochodów – to wszystko stanowiło główne 
źródło majątku grup przestępczych [2, s. 32–48].

Obok zorganizowanej przestępczości wywodzącej się z Sycylii, należy 
zwrócić uwagę również na tzw. organized crime, czyli grupę amerykańską 
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powstałą w Chicago. Jej prekursorami byli włoscy mafiozo emigrujący do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). W ten sposób powstała Cosa Nostra, 
która zapisała kolejny etap rozwoju przestępczości zorganizowanej na świe-
cie. Różnica pomiędzy amerykańską a włoską grupą przestępczą dała nową 
jakość. Po pierwsze przestano przywiązywać rolę do więzów rodzinnych, a na 
nowych członków bardzo często aplikowali przestępcy, których głównym ar-
gumentem była gwarancja wykonywanych przez nich działań typu zabójstwa 
czy kradzieże. Co więcej, grupa zorganizowana zaczęła przypominać dobrze 
prosperujące przedsiębiorstwo, dzięki czemu skutecznie tuszowano prawdziwy 
cel jej działania. Costa Nostra za nadrzędny cel stawiała sobie zysk, nieważ-
ne jakim kosztem, ważne by nastąpił błyskawicznie. Kiedy w USA w 1920 r. 
wprowadzono prohibicję, zakazany rynek produkcji oraz przemytu alkoholu 
przy pomocy przekupstwa czy prania brudnych pieniędzy stał się w krótkim 
czasie największym źródłem dochodu [3, s. 32–48]. 

Oprócz dwóch głównych dominatorów przestępczości zorganizowanej, na 
terytorium innych państw również podjęto inicjatywy tworzenia grup przestęp-
czych. Zjawisko to było najbardziej widoczne w krajach o dużej powierzchni z za-
burzoną władzą oraz samoorganizacją. W Rosji wytworzyły się idealne warunki 
dla szczerzenia przestępczości, łącząc trzy grupy: na samym dole przestępców 
jako tych, którzy będą wykonywać powierzone im zadania, mających duży 
kapitał finansowy oligarchów i komunistów posiadających władzę [2, s. 31–44].

Na przestrzeni wieków przestępczość przeobrażała się z małych grup, orga-
nizacji walczących o dobro narodu, w coraz większe grupy skupiające władzę 
i dążące do jak najszybszego osiągnięcia zysku, aż współcześnie do przestęp-
czości na skalę międzynarodową, stanowiąc przy tym zagrożenia bezpieczeństw 
w wielu wymiarach.

1. Pojęcie i skala przestępczości zorganizowanej

W związku z tym, że przestępczość zorganizowana charakteryzowała się od-
miennymi cechami w różnych częściach świata, ciężko było ją jednoznacznie 
zdefiniować. W Polsce do tej pory nie powstała jedna, powszechnie obowią-
zująca definicja prawno-karna, czego głównym powodem jest elastyczność 
i coraz nowsze formy działania grup przestępczych. Kodeks karny opisuje 
przesłanki do wymierzenia kary pozbawienia wolności za udział w zorgani-
zowanej grupie przestępczej:



„§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo 
mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1, w tym mające charakter zbroj-
ny, zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.

§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3” [4, art. 258].

Jedną z pierwszych osób posługujących się otwarcie pojęciem przestęp-
czości zorganizowanej był Amerykanin E. Sutherland. Charakteryzował 
ją jako zhierarchizowaną grupę, działającą na rzecz przywódcy, z którym 
członkowie mają ściśle określony wspólny cel, interesy i poglądy. Natomiast 
za twórcę zbiorczego ujęcia definicji uważa się Komisję ds. Zorganizowanego 
Przestępstwa z 1986 r., która dostrzega trzy najważniejsze cechy zorganizo-
wanych grup, tj.:

• mogą one liczyć na pomoc ze strony specjalistów, handlowców czy bo-
gatych przedsiębiorców;

• coraz bardziej zaangażowani w działania stają się urzędnicy państwowi, 
wpływowi biznesmeni czy też obrońcy prawa;

• grupa przestępcza ma ograniczoną liczbę stałych członków, a dla osiąg-
nięcia swoich celów materialnych i korzyści finansowych nie powstrzyma 
się przed użyciem przemocy oraz najbardziej drastycznego rozwiązania 
jakim jest zabójstwo drugiego człowieka [5, s. 514–515].
USA jako drugie w kolejności państwo, w którym powstała przestępczość 

zorganizowana, za najważniejsze cechy charakteryzujące ją uznaje:
• możliwość zaspokojenia potrzeb tej części społeczeństwa, która w legalny 

sposób nie byłaby w stanie osiągnąć tego samego, co dzięki działalności 
w zorganizowanej grupie;

• uzyskanie jak największych korzyści przy jak najmniejszym wkładzie 
własnym i nakładzie pracy;

• maskowanie się pod postacią dobrze prosperujących firm, w celu możli-
wości przeniknięcia do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, od-
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wracając w ten sposób uwagę od nielegalnej działalności, a jednocześnie 
pozyskując bezpieczeństwo i zaufanie ze strony służb;

• lojalność wobec grupy;
• przestrzeganie obowiązujących praw;
• stosowanie przemocy wobec członków niewywiązujących się z podpisa-

nym krwią przyrzeczeniem posłuszeństwa i wierności;
• podział ról;
• uznanie grupy przestępczej jako wspólnoty mającej do zrealizowania 

ściśle określone cele, wykonującej je przy poczuciu przynależności.
Europejczycy stworzyli własny system przestępczości zorganizowanej, 

różniący się od amerykańskiego, z określonymi szczeblami i formami dzia-
łania, nie do końca o charakterze mafijnym, który cechuje się:

• dopasowaniem działalności do aktualnie występujących potrzeb, co ozna-
cza ukierunkowanie działań na występujący w danej chwili największy 
popyt;

• występowaniem tzw. „przestępców zawodowych” działających w dziedzi-
nie, na której znają się najbardziej;

• generowaniem sił i środków do podejmowanych działań;
• hierarchią;
• pomocą dla wszystkich członków zorganizowanej grupy przestępczej;
• mobilnością;
• nagradzaniem przestępców za posłuszeństwo oraz działanie w imię ich 

grupy;
• bezwzględną dyscypliną [5, s. 520–522].

Dla skuteczniejszego zapobiegania i zwalczania, z inicjatywy Rady Unii 
Europejskiej (UE) w 1993 r., na dwóch spotkaniach ekspertów zebrano wia-
rygodne informacje, a następnie sformułowano uniwersalną i powszechnie 
obowiązującą definicję przestępczości zorganizowanej na podstawie wyde-
dukowanych kilkunastu charakterystycznych cech, tj.:

• międzynarodowy charakter;
• współpraca co najmniej trzech osób;
• dążenie do uzyskania władzy oraz dużych korzyści majątkowych;
• stosunkowo długi bądź nieokreślony czas działania;
• uczestnictwo w grupie członków skazanych za popełnienie ciężkich prze-

stępstw;
• pranie brudnych pieniędzy;
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• używanie przemocy wobec poszkodowanych i podległych członów;
• wykorzystywanie struktur handlowych;
• wewnętrzna samodyscyplina i kontrola;
• pełnienie wyznaczonej funkcji przez każdą osobę przynależącą do zor-

ganizowanej grupy przestępczej;
• wywieranie wpływu na polityków, rządy państw, media, gospodarkę, 

wymiar sprawiedliwości i organy ścigania [6].

2. Formy przestępczości zorganizowanej

Przestępczość zorganizowana wywodzi się z sycylijskiej mafii, która swoją 
działalność rozpoczęła już na przełomie XII i XIII wieku. Jednakże ze wzglę-
du na ogromne zyski osiągane dzięki działalności, zaczęła się ona rozwijać 
w błyskawicznym tempie na szeroką skalę. Rozkwit doprowadził m.in. do 
wojny wewnętrznej pomiędzy zorganizowanymi grupami, wywołanej walką 
o większe wpływy w przemycie narkotyków i papierosów. Następstwem walk 
była śmierć wielu osób, w tym sędziego G. Falcone. To ostatnie zdarzenie 
przyczyniło się do wprowadzenia kar za niedozwoloną konkurencję poprzez 
użycie przemocy oraz stworzenie jakiejkolwiek grupy, która w swoim zało-
żeniu przyjmuje popełnianie przestępstw jako formę działania. W związku 
z zaistniałą sytuacją, zorganizowane grupy przestępcze musiały działać ostroż-
niej. Zaczęły uciekać w teoretycznie legalne formy działania, rozpoczynając 
działalność w sferze gospodarczej. Przemysł spożywczy, budownictwo, go-
spodarowanie odpadami były tylko przykrywką do prawdziwej działalności 
grup przestępczych. Nadal zajmowali się produkcją i handlem narkotykami, 
poszerzając działalność o handel ludźmi, prostytucję i hazard. 

Rozpoczął się okres otwartego ataku na gospodarkę Włoch, co poskut-
kowało uzyskaniem majątku w wysokości 100 mld euro. Dotarcie do zor-
ganizowanych grup przestępczych znacznie utrudniały prawa, na których 
owe grupy opierały swój trzon. Na czele stało prawo Omerta, oznaczające 
bezwzględne milczenie w wypowiedziach. Tuż obok niego prawo Vendetta, 
czyli zemsta jako główny czynnik spójności grupy. Zmiany przyniosło dopiero 
wprowadzenie instytucji świadka koronnego, co znacznie przyczyniło się do 
rozbicia prawa milczenia [7, s. 133–140]. 

Rozprzestrzenianie się przestępczości zorganizowanej na szeroką skalę 
miało miejsce w XX w. Wskutek migracji z Włoch, z małych grup przestępczych 
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przestępczość zorganizowana rozwinęła się na terenie Ameryki Północnej, 
przede wszystkim w USA. Tam grupy te początkowo przyjmowały charakter 
etniczny, związany z powszechną migracją. Wprowadzona 17 stycznia 1920 r. 
prohibicja spowodowała nielegalną produkcję alkoholu na masową skalę. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo przemytu, zaczęto wprowadzać opłaty za przewóz, 
przyjmowano zakłady bukmacherskie. Aby odpowiednio zadbać o ogromne 
zyski uzyskane z prohibicji, zaczęto więc otwierać działalność gospodarczą  
(np. sieć pralni publicznych Al Capone), które stanowiły przykrywkę dla „prania 
brudnych pieniędzy” [7, s. 138–145]. 

Podstawowym czynnikiem stanowiącym zagrożenie wynikającym z ist-
nienia przestępczości zorganizowanej na terenie USA, była współpraca Ame-
rykanów z grupami z innych państw, trudniącymi się oszustwami na rynku 
finansowym. Na najszerszą skalę kontakty utrzymywane były z Rosjanami, 
Węgrami, Rumunami i grupami nigeryjskimi. Współpraca międzynarodowa 
przyczyniła się do rozwoju przestępczości zorganizowanej, w tym także do 
powstania nowych jej gałęzi [8, s. 54]. 

W Rosji istnieje wiele nielegalnych form, które powstały po rozpadzie 
Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Przestępczość powstała w wy-
niku połączenia trzech niezwykle silnych i wpływowych grup oligarchów, 
władzy i przestępców. Charakterystycznymi cechami tej mafii były:

• powiązania na szczeblach władzy z pospolitymi przestępcami;
• użycie przemocy w celu osiągnięcia korzyści materialnych;
• hierarchia;
• podział na mniejsze grupy ściśle powiązane ze sobą strukturą;
• ukrywanie dochodów w sposób nielegalny, po to by uniknąć odpowie-

dzialności karnej,
• teoretyczne formalizowanie działań w postaci zalegalizowanych firm 

oraz przedsiębiorstw;
• międzynarodowy charakter.

Przestępczość zorganizowana jest określana jako: „tajna organizacja prze-
stępcza, wchodząca w skład systemu zorganizowanej przestępczości, mająca 
powiązania korupcyjne z organami władzy oraz wysoką pozycję w środowisku 
przestępczym lub w szarej strefie gospodarki; jej funkcjonowanie opiera się na 
konspiracji, surowej dyscyplinie, hierarchii, prawach omerty i vendetty; jest ona 
uniwersalna, profesjonalna, zmniejsza ryzyko wykrycia swojej przestępczej 
działalności, korumpuje urzędników oraz pracowników banków i karze im 
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służyć jej interesom; pozostaje włączona w cały system powiązań z różnymi 
kategoriami przestępstw, a jej wysoka pozycja w nielegalnej gospodarce stymu-
luje wzrost deficytu na rynku zaopatrzenia i dystrybucji towarów” [5, s. 525].

Kolejną znaczącą grupą zorganizowaną była Yakuza. Nazwa wzięła swój 
początek od gry karcianej i oznaczała osobę przegraną. Na początku, głów-
nym założeniem Yakuza było niesienie pomocy Japończykom w walkach 
z wrogiem. Z biegiem czasu jej struktura zaczęła się powiększać, a punktem 
kulminacyjnym było opowiedzenie się za partią nacjonalistyczno-konserwa-
tywną. Dzięki temu Yakuza zapewniła sobie dostęp do władzy i coraz pewniej 
wkraczała w przemysł budowlany i stoczniowy. Trzon jej działania opierał się 
na więzach rodzinnych, co również z czasem uległo zmianie. W 2005 r. na 
ponad 86 tysięcy członków, zaledwie 43 tysiące było oficjalnymi działaczami. 
Najważniejsze cechy charakterystyczne dla Yakuza to:

• międzynarodowa działalność, przede wszystkim z grupami rosyjskoję-
zycznymi;

• mocno rozwinięta działalność lichwiarska;
• przodowanie na rynku narkotykowym;
• inwestowanie środków na giełdach;
• lokowanie środków w legalnych przedsiębiorstwach – w firmach budow-

lanych, ośrodkach przemysłowych.
Pomimo faktu, że przestępczość zorganizowana narodziła się w Sycylii, 

Włochy nie są jedynym państwem, w którym zanotowano nielegalną działal-
ność. Istnieje bowiem wiele krajów, z których wywodzą się grupy przestępcze. 
Niektóre z nich dla zatarcia źródła swojego pochodzenia prowadzą działalność 
na terenie dwóch lub więcej państw. Co więcej, ułatwia im to nielegalny prze-
wóz narkotyków, broni, handel ludźmi oraz inne czyny zabronione, stanowiące 
trzon działań zorganizowanej struktury. Duża mobilność utrudnia organom 
ścigania uporanie się z pokonaniem zcentralizowanej grupy przestępczej. 
W swych działaniach muszą polegać na współpracy międzynarodowej, co nie 
zawsze przynosi zamierzone rezultaty. Grupy zaś, dzięki działalności transgra-
nicznej, osiągają wyższe zyski i mają większą pewność pozostania incognito.

3. Narzędzia i formy zwalczania przestępczości zorganizowanej

Jednym z naczelnych aktów prawnych pozwalających skutecznie zwalczać 
międzynarodową przestępczość zorganizowaną jest Układ z Schengen. Do-
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tyczy on znoszenia kontroli na granicach państw strefy Schengen, co sprzyja 
szybszemu przemieszczaniu się służb. Forma i zakres współpracy zostały 
szczegółowo opisane w Porozumieniu wykonawczym, które reguluje:

• możliwość uczestniczenia służb w obserwacji i pościgu transgranicznym;
• procedury ekstradycyjne;
• wymianę dokumentów i aktów prawnych pomiędzy państwami Strefy 

Schengen;
• utworzenie stałej organizacji zajmującej się zwalczaniem handlu środkami 

odurzającymi oraz narkotykami;
• możliwość prowadzenia rozpraw sądowych na terenie państwa człon-

kowskiego innego niż w którym schwytano przestępców [9].
Funkcjonuje szereg instrumentów wzmocnienia obrony granic, w tym: 

1. System Informacyjny Schengen (ang. Schengen Information System, SIS) 
który jest bazą danych o osobach lub przedmiotach poszukiwanych, nie-
jawnie nadzorowanych lub z zakazem wstępu, do których dostęp mają 
policja i urzędy konsularne oraz straż graniczna i służba celna państw 
członkowskich układu z Schengen, a w Polsce listę instytucji uprawnio-
nych do dostępu do niego określił ustawodawca [10].

2. System telekomunikacyjny (ang. Supplemenraty Information Request 
AT the National Entry, SIRENE) działający przez całą dobę organ do 
wymiany elektronicznych formularzy z informacjami uzupełniającymi, 
niezbędnymi przy wprowadzaniu wpisów i w celu umożliwienia podjęcia 
odpowiednich działań w przypadku trafienia w SIS, obsługuje policja, 
a służba dyżurna pełniona jest wspólnie z funkcjonariuszami straży 
granicznej, we współpracy z oficerami dyżurnymi Interpolu i Europolu 
[11, 12, 13].

3. System Informacji Wizowej (ang. Visa Information System, VIS) który 
umożliwia użytkownikom indywidualnym oraz instytucjonalnym ko-
rzystanie z aplikacji VIS, WWW VIS, VISMail z informacji o wydanych 
wizach oraz osób starających się o jej wydanie, usprawnia współpracę 
pomiędzy państwami UE w zakresie wspólnej polityki wizowej, zapo-
biegania handlu wizami oraz identyfikacji osób, które mogą nie spełniać 
warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium UE [10, 14].
Dzięki tym systemom organy ścigania coraz sprawniej i skuteczniej mogą 

chronić granice państwowe przez atakami ze strony zorganizowanych grup 
przestępczych [5, s. 530–531].
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Kolejną organizacją zajmującą się zwalczaniem międzynarodowej prze-
stępczości zorganizowanej jest Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). 
Pierwsze działania podjęte przez ONZ w tym kierunku miały już miejsce 
w latach 50. XX w. Jednakże dopiero w 1991 r. z inicjatywy ONZ, została po-
wołana Komisja Zapobiegania Przestępczości oraz Wymiaru Sprawiedliwości 
w Sprawach Karnych, gdzie problematyka przestępczości zorganizowanej stała 
się podstawowym problemem do zwalczania. Na pierwszej zorganizowanej 
przez Komisję konferencji opracowano Neapolitańską Deklarację Polityczną 
i Globalny Plan Działania przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zor-
ganizowanej, która miesiąc później została zatwierdzona przez wszystkich 
członków ONZ [15, s. 117–120].

Pomimo zatwierdzenia Deklaracji, państwa rozwinięte nie były do niej 
zbyt dobrze nastawione. Uważały bowiem, że nie będzie łatwo wyartykułować 
wszystkich środków wiążących na płaszczyźnie międzynarodowej, zwłaszcza 
że chodziło o 150 państw. Ostatecznie jednak, dzięki następnym konferencjom 
w Buenos Aires, Dakarze, Rzymie i Bangkoku udało się uzyskać pełne poparcie 
dla idei Konwencji [15, s. 120].

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1999 r. powołało Komitet, którego celem było 
sfinalizowanie w przeciągu roku prac nad projektami aktów prawnych w zakresie 
przeciwdziałania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Wyznaczenie 
konkretnej daty wskazywało, iż problem związany z ww. zjawiskiem jest bardzo 
poważny i trzeba jak najszybciej dołożyć wszelkich starań, aby mu przeciwdziałać. 
W związku z tym zostały przyjęte:
1. Konwencja ONZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizo-

wanej (weszła w życie 29 września 2003 r.) dziewięćdziesiątego dnia po 
dacie złożenia do depozytu czterdziestego dokumentu ratyfikacji, akcep-
tacji, przyjęcia lub przystąpienia [16].

2. Protokoły:
• o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności 

kobietami i dziećmi (wszedł w życie 25 grudnia 2003 r.) [17];
• przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, 

uzupełniający Konwencję ONZ przeciwko międzynarodowej przestęp-
czości zorganizowanej (wszedł w życie 28 stycznia 2004 r.) [18];

• przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częś-
ciami i komponentami oraz amunicją [19].
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Konwencja i protokoły uzupełniające ONZ to dokumenty, których głów-
nym założeniem jest promowanie współpracy, czego następstwem będzie 
zapobieganie oraz zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizo-
wanej.

Kolejny dokument, mający na celu współpracę w zakresie przeciwdzia-
łania przestępczości na skalę międzynarodową to Traktat Amsterdamski, 
który obejmuje:

• wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Traktatu;
• szkolenia;
• wymianę oficerów łącznikowych i sprzętów pomocnych w zwalczaniu 

tego zjawiska;
• analizę technik współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się prze-

stępczością zorganizowaną [20].
W walce z międzynarodową przestępczością zorganizowaną ważną rolę 

spełniają instytucje, tj.:
• Europejski Urząd Policji (ang. European Police Office, Europol), policyjna 

agencja UE z siedzibą w Hadze, powołana na podstawie Traktatu z Maa-
stricht zawartym w 1992 r., rozpoczęła ograniczone działania 3 stycznia 
1994 r. jako Europol Drugs Unit (EDU) [21];

• Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych (ang. Internatio-
nal Criminal Police Organization, Interpol), pomagająca organom ści-
gania w walce z przestępczością w 190 krajach, zapewnia zaawansowaną 
technologicznie infrastrukturę wsparcia technicznego i operacyjnego 
z Sekretariatem generalnym w Lyonie, pracującym nieprzerwanie (ca-
łodobowo i 7 dni w tygodniu), zapewniając centralny punkt kontaktowy 
dla Narodowych Centralnych Biur (ang. National Central Bureau, NCB) 
każdego kraju członkowskiego w celu uzyskiwania pomocy lub informacji 
na temat dochodzeń transgranicznych [22];

• Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (ang. The European Union’s 
Judicial Cooperation Unit, Eurojust), agencja UE o charakterze prokurator-
skim, koordynuje działania prokuratur krajowych państw członkowskich 
UE w celu walki z transgraniczną przestępczością zorganizowaną [23];

• Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (ang. European 
Anti-Fraud Office, OLAF) utworzony przez Komisję Europejską 28 kwiet-
nia 1999 r., którego priorytetem prowadzonych działań jest zwalczanie 
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korupcji, nadużyć budżetu Unii oraz przemytu papierosów i alkoholu, 
posiadający kompetencje do nadzoru podatkowego [24].
Bez tych instytucji międzynarodowych nie sposób byłoby, na współ-

czesnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, prowadzić skutecznej walki 
z przestępczością zorganizowaną. 

Podsumowanie

Jedną z podstawowych cech przestępczości zorganizowanej jest jej międzyna-
rodowy charakter, który niesie za sobą poważne konsekwencje dla poszczegól-
nych państw. Umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmieniających 
się warunków środowiska międzynarodowego grup przestępczych sprzyja 
maksymalizowaniu ich zysków. Istotne jest ustanowienie aktów prawnych re-
gulujących działania związane z przestępczością zorganizowaną oraz powoła-
nie skutecznych służb do zwalczania tego zjawiska. Głównym celem tworzenia 
aktów prawnych dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej jest 
pogłębianie współpracy międzynarodowej, mającej za zadanie likwidowanie 
lub niwelowanie narastających problemów wynikających. Coraz częściej 
dochodzi również do uznawania decyzji sądów innych państw w sprawach 
karnych. Dzięki zawieraniu umów o wzajemnej współpracy, harmonizacji 
prawa, formułowaniu wspólnych zasad i definicji, państwa stają na wysokości 
zadania i w znacznym stopniu przyczyniają się do podejmowania być może 
na pozór mało efektywnych kroków, które tak naprawdę w rezultacie pogłę-
biają współpracę i mają dążyć do zniwelowania niebezpiecznego zjawiska 
przestępczości zorganizowanej na skalę międzynarodową.

Do walki z przestępczością zorganizowaną należy powoływać, unifiko-
wać i stosownie wyposażać służby policyjne i specjalne oraz instytucje, co 
wymaga znacznych nakładów. Przy współpracy międzynarodowej przeciwko 
przestępczości należy zapewnić lojalność służb i szybkość przekazywania 
między nimi informacji. Należy podążać do doskonalenia instrumentów 
do walki z przestępczością zorganizowaną, w tym unifikacji prawa karnego 
w państwach nią dotkniętych.
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Ochotnicze Straże Pożarne w ochronie ludności 
powiatu tomaszowskiego – analiza  
zadaniowo-zasobowa

Abstrakt

W artykule przeanalizowano rolę Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w ochro-
nie ludności powiatu tomaszowskiego pod kątem zadaniowo-zasobowym. Opisano 
ogólne uwarunkowania ochrony ludności w Polsce. Przedstawiono podstawy praw-
ne funkcjonowania jednostek OSP. Przypisano realizowane zadania jednostek OSP 
do konkretnych etapów ochrony ludności. Przedstawiono kategorie zasobów, jakimi 
dysponują OSP z terenu powiatu tomaszowskiego. Podkreślono, iż w odniesieniu 
do posiadanych sił i środków, jednostki OSP należy uwzględniać na różnych eta-
pach realizacji zadań z zakresu ochrony ludności czy też zarządzania kryzysowego. 

W konsekwencji sformułowano ogólne wnioski wykorzystania jednostek OSP 
w ochronie ludności powiatu tomaszowskiego oddające charakter przeprowadzonej 
analizy.

Słowa kluczowe: ratownictwo, ochrona ludności, ksrg, ochrona przeciwpożarowa, 
OSP, bezpieczeństwo

Voluntary Fire Brigades in the Protection  
of Population of the Tomaszów Mazowiecki County – 
Analysis of Tasks and Resources

Abstract

The article analyzes the role of the Voluntary Fire Brigades in the protection of 
the population of the Tomaszów county in terms of task and resources. The general 
determinants of civil protection in Poland have been described. The legal founda-
tions for the functioning of the Voluntary Fire Brigades are presented. The tasks 
of the Voluntary Fire Brigades were assigned to specific stages of civil protection. 
The categories of resources available to Voluntary Fire Brigades from the area of 
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the Tomaszów county are presented. It has been emphasized that in relation to 
the forces and resources possessed, units of the Voluntary Fire Brigades should 
be considered at various stages of the implementation of tasks in the field of civil 
protection or crisis management.

As a result, general conclusions were drawn about the use of the Voluntary Fire 
Brigades in the protection of the population of the Tomaszów county reflecting the 
nature of the conducted analysis.

Keywords: rescue, civil protection, national rescue and firefighting system, fire pro-
tection, Voluntary Fire Department, safety

Wprowadzenie

Organizacje pozarządowe stanowią ważny element przestrzeni publicznej, 
który w znacznym stopniu wpływa na system bezpieczeństwa w kraju. Istotą 
ich funkcjonowania jest przede wszystkim realizacja założeń wynikających 
z ich statutu, a co za tym idzie, wypełniania zadań ważnych zarówno w śro-
dowisku lokalnym, jak i w skali całego państwa. Do tego rodzaju organizacji 
zaliczyć należy Ochotnicze Straże Pożarne (OSP), których aktywność w sy-
stemie bezpieczeństwa narodowego przyjmuje funkcje bezpośrednie poprzez 
zadania ochronne oraz interwencyjne, jak i pośrednie działając w sferze 
edukacyjno-kulturalnej. 

Powiat tomaszowski położony jest w centrum Polski. Jego powierzchnia, 
sięgająca 1025 km2, stanowi 5,62% powierzchni województwa łódzkiego [1]. 
Siedzibą powiatu jest miasto Tomaszów Mazowiecki. Powiat tomaszowski 
składa się z 11 gmin (jednej miejskiej i dziesięciu wiejskich), a liczba miesz-
kańców, zgodnie z danymi statystycznymi z Bazy Danych Lokalnych GUS, 
w 2017 r. wynosiła 117 852 osób [1]. Na terenie powiatu zlokalizowana jest 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) oraz 52 jednostki 
OSP. Do potencjalnych zagrożeń, które mogłyby doprowadzić do wystąpienia 
sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców powiatu tomaszowskiego 
należy zaliczyć [2]:

• zagrożenie pożarowe – z uwagi na duży udział powierzchni lasów, budyn-
ki wielorodzinne oraz budynki o konstrukcji palnej na terenie miasta i wsi;

• zagrożenie wybuchowe i chemiczne – możliwość uwolnienia się ma-
teriałów niebezpiecznych (m.in. kwasy, farby, lakiery, chlor, amoniak, 
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paliwa) z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie powiatu 
lub podczas przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych;

• zagrożenie w transporcie drogowym – przez powiat przebiega kilka waż-
nych tras samochodowych (droga S8, nr 713, nr 48, nr 716);

• zagrożenia w transporcie kolejowym – zarówno podczas przewozów 
osobowych, jak i towarowych;

• katastrofy budowlane i techniczne – na terenie powiatu znajduje się pięć 
budynków 12-kondygnacyjnych, kominy, konstrukcje, obiekty przemy-
słowe, mosty i wiadukty;

• zagrożenie powodziowe stanowią rzeki: Pilica, Wolbórka, Czarna, Pia-
secznica, Luboczanka, Łaznowianka oraz sztuczny zbiornik wodny Zalew 
Sulejowski wraz z zaporą wodną.
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i charakterystyka możli-

wości wykorzystania potencjału jednostek OSP na potrzeby zapewnienia 
bezpieczeństwa lokalnego, w tym przede wszystkim ochrony ludności. 

Główny problem badawczy przybrał formę pytania: W jaki sposób Ochot-
nicze Straże Pożarne wpisują się w działalność z zakresu ochrony ludności 
w powiecie tomaszowskim? 

W celu rozwiązania problemu badawczego została dokonana analiza uwa-
runkowań jednostek OSP, w tym identyfikacja ich zadań w aspekcie zapobie-
gania wystąpieniu zagrożenia, przygotowania do jego usunięcia, reagowania 
na nie i usunięciu skutków jego powstania w rozpatrywanym kontekście. 
Kolejnym etapem było określenie zasobów jednostek OSP pod względem po-
tencjalnych potrzeb wynikających z planu zarządzania kryzysowego powiatu 
tomaszowskiego. Na tej podstawie zostały sformułowane ogólne wytyczne 
dotyczące wykorzystania OSP do celów ochrony ludności z uwzględnieniem 
ich rozwoju ukierunkowanego na wzmocnienie ich przydatności na terenie 
powiatu tomaszowskiego.

1. Podstawy funkcjonowania ochrony ludności oraz  
    Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce

Ochrona ludności jest jednym z kluczowych działań w systemie bezpieczeń-
stwa kraju. Niejednokrotnie mylnie utożsamiana jest z obroną cywilną. Należy 
podkreślić, iż te pojęcia znacznie się od siebie różnią. Ochrona ludności jest 
pojęciem szerszym niż obrona cywilna, która zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 



21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(DzU z 2017 poz. 1430 ze zm.) ma na celu:

• „ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej 
oraz dóbr kultury; 

• ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny; 
• współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska 

oraz usuwaniu ich skutków” [3].
Ochronę ludności definiuje się jako działania administracji publicznej oraz 

te czynności indywidualne, które zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa 
życia i zdrowia osób oraz ich mienia [4, s. 63–81]. Na rys. 1 przedstawiono 
obszary działania ochrony ludności. 

Rys. 1. Obszary działania ochrony ludności

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5] 

Ochrona ludności ściśle związana jest zarówno z obroną cywilną, jak 
i zarządzaniem kryzysowym. Obronę cywilną reguluje przede wszystkim 
Dział IV Ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.). Należy 
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jednak zwrócić uwagę, że zapisy ustawy nie odpowiadają ciągle zmieniającej 
się rzeczywistości. W latach 2013–2015 rozpoczęto pracę nad nową regula-
cją – Ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, łączącą obszar ochrony 
ludności i obrony cywilnej oraz ujednolicającą struktury organizacyjne, jed-
nakże proces legislacyjny trwa i nie został zakończony. 

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym wyróżnia pod-
mioty, które są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe na poszczególnych 
szczeblach. Na szczeblu centralnym będą nimi właściwi ministrowie, komen-
danci i szefowie głównych instytucji. Na szczeblu lokalnym wojewodowie, 
starostowie, wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast przy wsparciu 
właściwych komórek organizacyjnych. Analogicznie głównymi organami 
wykonującymi działania z zakresu ochrony ludności na szczeblu centralnym 
będą ministrowie, komendanci i szefowie instytucji, w tym również szef Obro-
ny Cywilnej Kraju, zaś na szczeblu lokalnym terenowe organy administracji 
państwowej i organy administracji samorządowej.

Ochronę ludności należy rozpatrywać w dwóch kategoriach:
• ochrona zbiorowa − jako ochronę całego społeczeństwa;
• ochrona indywidualna − jako ochrona pojedynczego obywatela. 

Na poziomie zbiorowym organy administracji rządowej i samorządowej 
będą odpowiedzialne za prowadzenie właściwych działań, np. alarmowanie, 
ewakuację czy też zapewnienie schronienia poszkodowanym. W odniesieniu 
do ochrony indywidualnej, każdy z obywateli będzie opierać się na własnej 
wiedzy i umiejętności jej wykorzystania w obliczu wystąpienia zagrożenia, 
np. udzielania pierwszej pomocy czy też rozpoznania sygnałów alarmowych. 
Aby zapewnić skuteczną ochronę ludności, obie kategorie ochrony muszą pra-
widłowo zadziałać i współdziałać, ponieważ, na przykład samo alarmowanie 
nie przyniesie pożądanego skutku, jeżeli człowiek nie będzie rozumieć, co 
oznacza dany sygnał syreny, która jest podstawowym elementem służącym 
do alarmowania ludności. Dlatego w 2015 r. w Polsce system powszechnego 
ostrzegania i alarmowania ludności został rozszerzony o Regionalny System 
Ostrzegania (RSO), czyli usługę służącą powiadamianiu obywateli o lokalnych 
zagrożeniach na stronach internetowych, w telewizji i aplikacjach mobilnych. 
Usługa ta jest powszechnie dostępna i coraz częściej wykorzystywana ze 
względu na łatwość obsługi oraz zrozumiałość przesyłanych komunikatów. 

Realizacja zadań w ochronie ludności, dążących do zapewnienia bezpie-
czeństwa społeczności lokalnej jest czteroetapowa, co przedstawiono na rys. 2. 
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Rys. 2. Etapy działań w ochronie ludności

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5] 

Etap zapobiegania służy prowadzeniu działań minimalizujących lub eli-
minujących wystąpienie zagrożenia. Polega na zapewnieniu odpowiedniej 
liczby zasobów ochrony ludności, monitorowaniu i analizowaniu zagrożeń 
oraz ocenie ryzyka ich wystąpienia. W etapie osiągania gotowości prowa-
dzone są czynności planistyczne i organizacyjne, np. z zakresu ewakuacji lub 
zapewnienia pomocy doraźnej. Organizowane są także ćwiczenia i szkolenia 
z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Etap reagowania na zagrożenia, 
to głównie ograniczanie skutków zagrożenia oraz udzielanie pomocy poszko-
dowanym, ich mieniu i środowisku. W etapie odbudowy podejmowane są 
próby przywrócenia do stanu sprzed wystąpienia zdarzenia destrukcyjnego [6].

Spojrzenie przez pryzmat faz zarządzania kryzysowego, które są analo-
giczne do etapów działań w ochronie ludności, będzie użyteczne przy ocenie 
zadań podejmowanych przez OSP.

OSP wpisują się w trzeci sektor gospodarki jako organizacje pozarządowe. 
Wymiennie można odnaleźć inne nazwy, takie jak „organizacje społeczne, cha-
rytatywne, pomocowe, wolontariackie, niezależne itp.” [7] Podstawą prawną 
działania tego typu organizacji jest, zaraz po Konstytucji, której art. 12 mówi, 
że „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków 
zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, 
ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji” ustawa 
z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 poz. 210 ze zm.). 
Zgodnie z zapisami powyższej ustawy, stowarzyszenie − tego rodzaju orga-
nizacjami są OSP − jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem 
o celach niezarobkowych [8], a jego działalność opiera się w głównej mierze 
na społecznej pracy członków. Aby utworzyć stowarzyszenie, musi zrzeszyć się 
minimum 15 osób, które spośród siebie wybierają władze oraz uchwalają statut.
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Podstawą prawną działalności OSP jest ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach, statut danej jednostki oraz ustawa z 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.), która nadaje 
jednostkom OSP specjalne przywileje, ale również rozszerza ich obowiązki. 
Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, OSP wpisują się w kategorię jednostek ochrony 
przeciwpożarowej (JOP) [7]. Przywilej został zawarty w art. 27 ust. 2, który 
wskazuje, iż strażacy OSP stają się funkcjonariuszami publicznymi podczas 
prowadzonych działań ratowniczych lub wykonując inne czynności z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej [6]. OSP jest „jednostką umundurowaną, wypo-
sażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z po-
żarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami” [9].

2. OSP a realizacja zadań z zakresu ochrony ludności

Przygotowanie i wyszkolenie strażaków OSP pozwala na realizację wszelkiego 
rodzaju działań z zakresu ochrony ludności, w tym: 

• analizowanie i monitorowanie zagrożeń oraz ocena możliwości ich wy-
stąpienia; 

• organizowanie ewakuacji ludzi i ich mienia podczas wystąpienia różnego 
rodzaju zdarzeń; 

• zapewnienie pomocy w zakresie zakwaterowania oraz innej pomocy 
socjalnej podczas klęsk i katastrof;

• wykonywania działań mieszczących się w zakresie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy, zgodnie z ustawą z 8 września 2006 r. o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 poz. 2195 ze zm.).
Ważną rolę OSP pełnią w pierwszym etapie działania w ochronie ludno-

ści, jakim jest zapobieganie. OSP kształtują postawy oraz edukują zarówno 
społeczeństwo lokalne, jak i własnych członków w dziedzinie bezpieczeństwa 
i ochrony przeciwpożarowej. Jednym ze sposobów wykorzystywanym na te-
renie powiatu tomaszowskiego przez OSP jest wspieranie szkół i przedszkoli 
w realizacji przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Zarówno wiedza straża-
ków, jak i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu sprawiają, iż zajęcia 
te stają się ciekawsze i lepiej zrozumiałe, przez co dzieci i młodzież są w stanie 
więcej zapamiętać. Strażacy realizują także różne programy edukacyjne dla 
mieszkańców, np. jednostka OSP w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi 
na przestrzeni lat 2012–2018 prowadziła prelekcje dla dzieci i młodzieży 
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z zakresu bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy 
przedmedycznej, współpracując ze szkołami, ośrodkami kultury, KP PSP 
w Tomaszowie Mazowieckim oraz jednostkami administracji publicznej. 
OSP są organizatorami spotkań z mieszkańcami, których celem jest infor-
mowanie społeczeństwa jak zachować się podczas wystąpienia zagrożenia 
oraz w jaki sposób zareagować w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej. 
Strażacy prowadzą działania związane z zapobieganiem i uświadamianiem 
mieszkańców, np. roznosząc ulotki informacyjne, które sami tworzą lub też 
zapraszając na spotkania w ramach dni otwartych w strażnicach. Ochotnicy 
z powiatu tomaszowskiego uczestniczą także w uroczystościach lokalnych, 
prezentując posiadany sprzęt i umiejętności. Często proszeni są o wystąpie-
nia podczas festynów, gdzie przekazują mieszkańcom informacje dotyczące 
bezpieczeństwa lokalnego. Członkowie OSP prowadzą proces ciągłego do-
skonalenia się poprzez udział w szkoleniach oraz ćwiczeniach, np. ewaku-
acji z budynków użyteczności publicznej organizowanych przez KP PSP. 
Strażacy współpracują również z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo na terenie powiatu, w tym z Wodnym Ochotniczym Pogoto-
wiem Ratunkowym w Tomaszowie Maz., Polskim Czerwonym Krzyżem oraz  
25. Brygadą Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz. 

Z uwagi, iż w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego na rzece Pilicy zloka-
lizowany jest zbiornik wodny – Zalew Sulejowski nieodzownym elementem 
jest nowoczesny system alarmowania OSP. Pozwala on na zintegrowanie 
z systemem alarmowania i ostrzegania oraz wykorzystanie go w momencie 
konieczności powiadomienia o zagrożeniu. W 2005 r. w Tomaszowie Maz. 
w wyniku usterki technicznej samoczynnie uruchomił się system wczesnego 
ostrzegania, informując o zagrożeniu powodziowym. Niestety nie było moż-
liwości odwołania alarmu w ten sam sposób, z uwagi na uszkodzenie centrali 
sterującej. Współpraca strażaków z przedstawicielami jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niezwłoczna wymiana informacji pozwoliła podmio-
tom ratowniczym, w tym OSP, przy użyciu swoich zasobów, do szybkiego 
poinformowania mieszkańców za pomocą megafonów o braku zagrożenia 
powodziowego. Zdarzenie to jest dowodem na to, iż istnieje konieczność 
informowania i edukowania mieszkańców, ponieważ w żaden sposób nie 
zareagowali na sygnały alarmowe. 

W odniesieniu do etapu osiągania gotowości, które wiąże się między 
innymi z tworzeniem różnego rodzaju planów, procedur i wytycznych, na 
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poziomie zarówno gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim przedsta-
wiciele OSP mogą pełnić rolę ekspertów lokalnych. Posiadają oni doświad-
czenie w wielu dziedzinach, ponieważ prywatnie zajmują różne stanowiska. 
Mogą dzielić się wiedzą zarówno z zakresu obszaru ich działania, jak również 
z dziedziny posiadanych przez ich jednostkę zasobów. Ponadto, tego rodzaju 
eksperci mogą zasiadać w komisjach ds. bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego, wspierając przy tym działania administracji samorządowej [10]. 

3. Zasoby OSP a działania z zakresu ochrony ludności

OSP zrzeszone są w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospo-
litej Polskiej (ZOSP RP). W jego ramach działa ponad 16 tysięcy jednostek, 
których członkami jest około 680 tysięcy osób.

Mając na myśli zasoby OSP, należy wyróżnić ich cztery rodzaje: 
• ludzkie;
• rzeczowe;
• informacyjne;
• finansowe.

Zasobami ludzkimi w przypadku OSP będą członkowie danych jednostek. 
Zgodnie z treścią wzorcowego statutu OSP, wyróżnić możemy członków [11]:

• zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn po-
żarniczych;

• wspierających;
• honorowych.

Do członków zwyczajnych zaliczyć można osoby, które:
• są pełnoletnimi obywatelami Polski lub cudzoziemcy mający stałe miejsce 

zamieszkania na terytorium RP, niepozbawieni praw publicznych;
• stanowią grupę małoletnich w wieku od 16 do 18 lat oraz małoletnich 

poniżej 16. roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych.
Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która 

osiągnęła odpowiedni wiek określony w statucie danej jednostki, uzyskała 
zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat i złożyła przyrze-
czenie.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która 
wyraża chęć wsparcia finansowego działalności OSP lub w innej formie i za 
swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP. 
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Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która w sposób 
szczególny zasłużyła się dla ochrony przeciwpożarowej [12].

W tabeli 1 przedstawiono liczbę członków zwyczajnych w jednostkach 
OSP w powiecie tomaszowskim, zgodnie z danymi zawartymi w raportach 
OSP za 2017 r.

Tabela 1. Liczba członków zwyczajnych w jednostkach OSP w powiecie  

tomaszowskim

Członkowie zwyczajni Liczba osób

Mężczyźni w przedziale wiekowym 18–65 1961

Kobiety w przedziale wiekowym 18–65 240

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 168

W sumie 2369

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

W tabeli 1 dokonano podziału na członków w przedziale wiekowym 
18–65 (mężczyźni i kobiety), którzy po spełnieniu konkretnych warunków 
(szkolenie podstawowe, badania lekarskie i szkolenie BHP) mogą brać udział 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz na członków Młodzieżowych 
Drużyb Pożarniczych (MDP). Jak wynika z tabeli, 82,8% liczby członków 
zwyczajnych (w przedziale 18–65 lat) stanowią mężczyźni. Kobiety stanowią 
10,1%, zaś członkowie MDP – 7,1%.

Wykorzystanie zasobów jednostek OSP będzie miało największe znaczenie 
podczas etapu reagowania. Stanowi ona główny obszar działania OSP, które 
są wsparciem dla służb, inspekcji, straży i innych podmiotów ratowniczych 
w sytuacjach kryzysowych. Niestety nie ma to odzwierciedlenia w planie 
zarządzania kryzysowego powiatu tomaszowskiego, w którym ze wszystkich 
jednostek ochrony przeciwpożarowej wskazana jest jedynie KP PSP jako 
instytucja wiodąca lub pomocnicza. 

Niejednokrotnie jednostki OSP udowodniły, że są w stanie sprawnie dzia-
łać w sytuacjach kryzysowych i nie tylko wspomagać, lecz także zastępować 
jednostki PSP i inne podmioty ratownicze czy też administrację publicz-
ną [14]. Dla ochrony ludności istotne znacznie ma także ksrg, koordynujący 
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siły i środki wszelkich podmiotów, których zadaniem jest zwalczanie pożarów 
oraz udzielanie pomocy z zakresu ratownictwa medycznego, technicznego, 
ekologicznego i chemicznego [15]. 

Z informacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, na dzień 
31.12.2017 r., do ksrg włączonych było 4376 OSP, pozostałe 11 686 jednostek 
działało poza systemem [16]. Jednostki włączone do ksrg są w stanie prowa-
dzić samodzielne działania z zakresu nie tylko gaszenia pożarów, lecz także 
ratownictwa technicznego, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 
oraz minimalizowania zagrożeń związanych z wystąpieniem klęski żywio-
łowej [17]. W powiecie tomaszowskim na 52 jednostki, do ksrg włączonych 
jest 16 OSP. Z uwagi na fakt, iż najczęściej występującym zagrożeniem, do 
jakiego dysponowane są jednostki OSP w powiecie tomaszowskim, są pożary, 
w tabeli 2 przedstawiono zestawienie pojazdów gaśniczych, jakimi dysponują 
te jednostki. 

Tabela 2. Zestawienie pojazdów gaśniczych jednostek OSP w powiecie  

tomaszowskim

Rodzaj pojazdu OSP włączone do ksrg OSP poza ksrg Ogółem

gaśnicze lekkie 9 1 10

gaśnicze średnie 12 15 27
gaśnicze ciężkie 13 7 20

Źródło: opracowanie własne

Aby OSP mogła zostać włączona do ksrg, musi dysponować odpowiednimi 
zasobami, co określone zostało w rozporządzeniu MSWiA z 15 września 2014 r. 
w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony 
przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2014 
poz. 1317 ze zm.). Włączenie takiej jednostki wiąże się także z podpisaniem 
porozumienia między właściwym miejscowo komendantem powiatowym 
(miejskim) PSP, tą jednostką a wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. 

Wszelkie działania jednostek OSP włączonych do ksrg i poza nim związane 
są także z zasobami informacyjnymi i finansowymi. Za zasoby informacyjne, 
w przypadku jednostek OSP, można uznać coroczne sprawozdania z działal-
ności, książki pracy oraz informacje ze zdarzeń. Dane wynikające z przedsta-
wionych dokumentów mogą być użyteczne dla skutecznego podejmowania 
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decyzji [18], na przykład o możliwości zadysponowania danej jednostki do 
działań z uwagi na posiadany sprzęt specjalistyczny i wyszkolenie strażaków. 

Jednostki przekazują w sprawozdaniach także informacje na temat swojej 
sytuacji finansowej. Zgodnie z art. 29 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej, koszty utrzymania jednostek ochrony przeciwpożarowej, 
w tym OSP pokrywane są z:

• budżetu państwa;
• budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
• dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby fizycz-

ne i prawne;
• środków własnych podmiotów.

Najpopularniejszymi źródłami przychodów OSP są:
• składki członkowskie; 
• darowizny od osób indywidualnych oraz firm i instytucji;
• przychody z przekazania 1% podatku;
• fundusze unijne oraz zagraniczne środki publiczne.

Zgodnie z danymi KP PSP w Tomaszowie Maz. zostały przekazane dotacje 
celowe na realizację zadań publicznych:

• zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej 
włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, które dotyczyły 
jednostek OSP włączonych do ksrg, w wysokości 326 258 zł;

• przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ra-
towniczo-gaśniczych, dla jednostek OSP spoza ksrg w wysokości 60 155 zł.
Coroczne dotacje pozwalają na zwiększenie potencjału ratowniczego 

jednostek poprzez zakup nowocześniejszego sprzętu oraz podtrzymywanie 
gotowości operacyjnej poprzez uzupełnienie wyposażenia. 

Dysponowanie informacjami na temat wszystkich zasobów jednostek OSP 
pozwala na skuteczniejsze działania i ich współpracę z organami administracji 
rządowej i samorządowej w ostatniej fazie zarządzania kryzysowego na etapie 
odbudowy. Stanowi ona swego rodzaju wyzwanie dla osób odpowiedzialnych 
za jej realizację. Aby zapewnić schronienie poszkodowanym, wykorzystywane 
są sale i świetlice działające przy OSP. Niestety brakuje danych pokazujących 
udział OSP podczas tego typu zdarzeń. Po zakończeniu działań związa-
nych z ratowaniem, następuje etap przywrócenia do stanu sprzed zaistnienia  
danego zdarzenia. Potrzeba zatem zasobów ludzkich z odpowiednim wy-
szkoleniem i sprzętem, gotowych do podjęcia działań i pomocy poszko-
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dowanym, bez względu na korzyści finansowe z tego wynikające. Właśnie 
w takich momentach niedoceniana jest praca strażaków – ochotników, którzy 
są w stanie wiele poświęcić, by wypełnić strażackie zawołanie: „Bogu na 
chwałę – ludziom na pożytek”.

4. Modelowe wytyczne wykorzystania OSP do celów ochrony ludności

Korzystając z ogólnych etapów działań w ochronie ludności oraz statutowych 
celów działalności jednostek OSP, można sformułować modelowe wytyczne 
wykorzystania OSP do tych celów, z uwzględnieniem ich rozwoju ukierunko-
wanego na wzmocnienie ich przydatności na terenie powiatu tomaszowskiego:

• Wszelkie podejmowane działania powinny mieć na celu głównie ochronę 
życia i zdrowia ludzi, a dopiero w dalszej fazie należy ukierunkować je 
na ochronę mienia i środowiska. 

• Na etapie zapobiegania członkowie OSP mogą edukować społeczeństwo 
i przygotować je na wystąpienie różnych zagrożeń. 

• Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności o system alarmo-
wania poszczególnych OSP stanowić może techniczne zaplecze rezerwowe 
w przypadku uszkodzenia właściwego systemu. 

• Wykorzystanie przedstawicieli jednostek OSP jako ekspertów lokalnych 
na potrzeby ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego przyczyni-
łoby się skuteczniejszego podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej.

• Zapraszanie do członkostwa w komisji ds. bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego przedstawicieli OSP.

• Wpisanie jednostek OSP w plany zarządzania kryzysowego jako instytucji 
pomocniczych podczas różnego rodzaju zdarzeń.

• Włączenie jednostek OSP w etap tworzenia planów zarządzania kryzy-
sowego. 

• Finansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego programów 
edukacyjnych z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego i ochrony ludności 
realizowanych przez jednostki OSP. 

• Prowadzenie szkoleń dla członów OSP z zakresu zagadnień ochrony 
ludności, w tym ewakuacji i alarmowania.

• Dążenie do standaryzacji procedur szkoleniowych w zakresie ochrony 
ludności dla jednostek OSP, aby mogły one przekazywać jednolitą wiedzę 
z tego zakresu społeczności lokalnej. 
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Wytyczne te nie są katalogiem zamkniętym, lecz powinny stanowić mini-
malne punkty współpracy jednostek OSP i samorządu terytorialnego w całym 
kraju w rozpatrywanym kontekście.

Podsumowanie

Ochrona ludności jest jednym z kluczowych zadań realizowanych na każdym 
szczeblu administracji, zarówno rządowej, jak i samorządowej. Umiejętne 
zarządzanie tym procesem oraz skuteczne wykorzystanie odpowiednich 
środków może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa oraz jego poczucia 
wśród obywateli. 

Analiza zadań, jakie spoczywają na jednostkach OSP wskazuje na ich wyjąt-
kowość wśród organizacji pozarządowych. Na tych stowarzyszeniach spoczywa 
ciężar ratowania życia ludzkiego oraz mienia i środowiska, często z narażeniem 
życia. Możliwość ich wykorzystania na każdym etapie działań z zakresu ochrony 
ludności, w tym także zarządzania kryzysowego ukazuje konieczność legisla-
cyjnego umiejscowienia ich w przepisach. Strażacy z powiatu tomaszowskiego 
starają się realizować zadania nie tylko wynikające z zapisów ich statutów, lecz 
także działając szerzej, wykorzystując swój potencjał w dziedzinie edukacji, pla-
nowania oraz oceny możliwości wystąpienia zagrożeń. Jest to potwierdzeniem 
słuszności podjęcia takich kroków oraz rozumienia OSP w kategorii ochrony 
ludności na terenie powiatu.

Przedstawione zasoby jednostek OSP skutecznie budują potencjał ratow-
niczy powiatu poprzez podejmowane zadania i inicjatywy w taki sposób, aby 
zapewnione były podstawowe, akceptowalne warunki funkcjonowania spo-
łeczności lokalnej oraz samych podmiotów ratownictwa. Na szczególną uwagę 
zasługują kwestie alternatywności zasobów oraz priorytetyzacji kierunków 
realizowanych działań. W obu przypadkach podmioty ratownictwa są pod-
stawą bezpieczeństwa powszechnego w analizowanym aspekcie zadaniowo-

-zasobowym.
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