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Badania wzrostu ciśnienia w pomieszczeniu
w wyniku niewłaściwego gaszenia pożaru grupy F
Abstrakt

Analiza przypadków pożarów grupy F, przeprowadzone badania oraz obliczenia
teoretyczne dowodzą, że przy nieodpowiednim gaszeniu płonącego oleju w pomieszczeniu powstaje zagrożenie nagłym wzrostem ciśnienia. Wzrost ciśnienia może
powodować zniszczenia elementów konstrukcji budynku, w tym okien, lekkich
ścianek działowych, a nawet ścian z cegły. W artykule przedstawiono analizy wybranych przypadków pożarów grupy F, wyniki przeprowadzonych badań wzrostu
ciśnienia oraz szacunkowe obliczenia teoretyczne. Pomiary przeprowadzone na
opisanym w artykule stanowisku nie wykazały wzrostów ciśnienia większych niż
20 mbar. Analiza literaturowa przypadków pożarów grupy F i obliczenia teoretyczne wskazują jednak na możliwość wystąpienia większych wzrostów ciśnienia,
nawet do 100 mbar.
Słowa kluczowe: wybuch tłuszczu, pożary grupy F, gaszenie

Testing the Overpressure in the Room
as a Result of Improper Extinguishing of Class F Fire
Abstract

The analysis of class F fire cases, research and calculations show that improper
extinguishing the fats with water creates possibility of overpressure in a closed room.
An increase of pressure can cause damage of structural components including not

8

Bernard Król, Mirosław Sobolewski, Dominika Gancarczyk, Maurycy Swebodziński

only windows, light partition walls but also brick walls. In the paper a preliminary
analysis was carried out and the results of measurements and calculations were
presented. The increase of pressure, measured during experiments was no more
than 20 mbar (2 kPa). The literature analysis and calculations allow to conclude
that higher pressure can be generated up to about 100 mbar or more.
Keywords: fat explosion, class F fires, extinguishing

Wstęp

W europejskiej nomenklaturze pożarniczej pojęcie pożarów grupy F pojawiło się stosunkowo późno, bo dopiero w 2005 r. Początkowo pożary olejów
i tłuszczów spożywczych zaliczano do pożarów grupy B, czyli pożarów cieczy
palnych i ciał stałych topiących się pod wpływem temperatury. Było to spowodowane zbliżonymi do siebie cechami fizycznymi substancji. Konieczność
wyodrębnienia pożarów grupy F wynikała ze wzrostu liczby pożarów spowodowanych samozapalaniem się tłuszczu podczas przygotowywania posiłków.
Okazało się, że takie pożary mają specyficzny przebieg i są bardzo trudne do
ugaszenia przy użyciu konwencjonalnych środków (np. wody i roztworów
pianotwórczych) oraz metod opracowanych i wprowadzonych na rynek
z myślą o pożarach grupy B. Co więcej, próby gaszenia pożarów tłuszczów
wodą, a nawet gaśnicami proszkowymi czy pianowymi, w wyniku skierowania na płonący olej strumienia gaśniczego ze zbyt małej odległości, często
powodowały obrażenia osób gaszących pożar w wyniku wyrzutu gorącego
tłuszczu, a także w wielu przypadkach szybkie rozprzestrzenienie się pożaru
na całe pomieszczenie. Wprowadzenie do przepisów przeciwpożarowych
nowej grupy pożarów – F, spowodowało z kolei konieczność opracowania
i wprowadzenia do użytkowania odpowiednich środków umożliwiających
skuteczne i bezpieczne gaszenie tych pożarów.
1. Zagrożenie pożarowe stwarzane przez tłuszcze

Głównymi składnikami olejów i tłuszczów jadalnych są triglicerydy kwasów
tłuszczowych. Substancje te są estrami kwasów tłuszczowych i gliceryny.
W skład olejów i tłuszczów wchodzą także, w mniejszych ilościach, inne

Badania wzrostu ciśnienia w pomieszczeniu w wyniku niewłaściwego gaszenia…

9

składniki, takie jak mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, wolne kwasy
tłuszczowe, fosfolipidy, sterole, tokoferole i karotenoidy. Oleje i tłuszcze są
mieszaninami triglicerydów zawierających kilka różnych kwasów tłuszczowych, przy czym w produktach pochodzenia roślinnego jest więcej kwasów
tłuszczowych jedno- i wielonienasyconych, a w produktach pochodzenia
zwierzęcego przeważają kwasy tłuszczowe nasycone [1, 2, 3].
Tłuszcze, w tym także oleje roślinne, nie stwarzają zagrożenia pożarowego
w typowych warunkach ich przechowywania. Charakteryzują się stosunkowo wysoką temperaturą zapłonu oraz samozapłonu. Na przykład dla oleju
rzepakowego temperatura zapłonu określona według normy PN-EN ISO
2595 wynosi 339°C, temperatura palenia 369°C, a temperatura samozapłonu,
wyznaczona zgodnie z normą PN-EN 14522:2006, to około 395°C [badania
własne, 4, 5]. Trudno zatem uznać przechowywane tłuszcze i oleje jadalne za
niebezpieczne pożarowo. Jednak temperatura rozgrzanego tłuszczu wykorzystywanego do obróbki żywności często zbliża się do 200°C. Podczas ogrzewania w kontakcie z powietrzem, przy dostatecznie wysokiej temperaturze, olej
zaczyna się rozkładać. Powstające produkty rozkładu są widoczne w postaci
dymu, którego gęstość rośnie w miarę ogrzewania [6]. Dalsze ogrzewanie
prowadzi do samozapłonu produktów rozkładu termicznego i rozprzestrzeniania się ognia na całej powierzchni cieczy. Typowym scenariuszem próby
gaszenia płonącego oleju jest wlanie do niego wody, powszechnie uważanej
za dobry środek gaśniczy. Prowadzi to do gwałtownego odparowania wody
i wyrzucenia płonącego oleju poza naczynie. W konsekwencji może to prowadzić do rozprzestrzenienia pożaru. W pewnych sprzyjających okolicznościach
(odpowiednio duża ilość oleju w naczyniu, szczelne pomieszczenie), efektem
wyrzutu i przestrzennego spalania stopionego tłuszczu lub oleju mogą być
zniszczenia elementów konstrukcyjnych i wyposażenia mieszkań np. ścianek
działowych, okien [7, 8].
Parametry opisujące stabilność termiczną tłuszczów spożywczych ogrzewanych w kontakcie z powietrzem są zwykle definiowane trzema parametrami
temperaturowymi:
• temperatura dymienia;
• temperatura zapłonu;
• temperatura samozapłonu.
Wartości tych parametrów zależą od warunków prowadzenia badań
i często w źródłach literaturowych można znaleźć różniące się dane dla tego
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samego stopionego tłuszczu lub oleju [9, 10]. Podkreślić należy, że dodatkowe, wstępne badania przeprowadzone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
(dalej: SGSP) pozwalają na stwierdzenie, że oleje mogą ulegać zapłonowi
i samozapłonowi w niższych temperaturach niż te wyznaczone metodami
normatywnymi. Zwłaszcza oleje wykorzystywane wielokrotnie do obróbki
żywności.
2. Gaszenie pożarów tłuszczów

Jako typowy pożar tłuszczu, pożar grupy F wg PN-EN 2, należy rozumieć
pożar powstały w wyniku samozapłonu. Takie podejście do pożarów tłuszczów i olejów znajduje potwierdzenie w normie PN-EN 3-7, która nakazuje
przeprowadzenie testów gaśniczych dla gaśnic w warunkach, w których stopiony tłuszcz lub olej uległ samozapłonowi, a nie zapłonowi [11, 12].
Jest kilka możliwości ugaszenia pożarów tłuszczów. Wyodrębnić można
wśród nich metody „domowe” oraz „profesjonalne” − np. przy użyciu dedykowanego podręcznego sprzętu gaśniczego. W przypadku pożaru tłuszczu w niewielkim naczyniu najskuteczniejszą metodą gaszenia jest odcięcie
płomieni od dostępu utleniacza – szczelne przykrycie naczynia pokrywką,
ręcznikiem itp. Przy wykonywaniu takich operacji zachować należy szczególną ostrożność, zważając, by do płonącego oleju nie dostały się krople wody,
które tonąc, mogą powodować drobne wyrzuty oleju i chwilowy wzrost intensywności spalania. Według relacji świadków jednego z tego typu zdarzeń,
próba nakrycia płonącego naczynia pokrywką z mokrym dnem spowodowała
gwałtowne odparowanie wody i wyrzucenie w górę pokrywki, która z dużą
siłą uderzyła w sufit [inf. prywatna].
Podczas gaszenia pożarów tłuszczów z użyciem podręcznego sprzętu
gaśniczego, wykorzystywane są dwa mechanizmy gaśnicze: chłodzenie oraz
izolowanie. Wszystkie dostępne na rynku gaśnice do gaszenia pożarów grupy
F zawierają środki gaśnicze na bazie wody lub wodę. Środki gaśnicze bez
dodatków (woda) mają wyłącznie działanie chłodzące. Większą skutecznością działania gaśniczego charakteryzują się gaśnice z roztworami wodnymi
soli, najczęściej potasowych oraz z roztworami pianotwórczymi. W wyniku
zachodzenia reakcji zmydlania, sole rozpuszczone w wodzie, w wysokiej
temperaturze, reagują z tłuszczem tworząc trwałą, odporną na wysoką temperaturę warstwę [10, 13].
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3. Skutki niewłaściwego gaszenia pożarów tłuszczów wodą

Próba gaszenia oleju w naczyniu kuchennym, który uległ samozapłonowi
w wyniku przegrzania, przez wlanie wody zwartym strumieniem do naczynia
powoduje przebieg następujących zjawisk:
• tonięcie wody w oleju i jej gwałtowne odparowanie (woda ma większą
gęstość od oleju i stopionego tłuszczu);
• wyrzucenie oleju z naczynia przez rozprężającą się parę wodną;
• chłodzenie oleju w wyniku odparowania wody i kontaktu z powietrzem;
• zapłon wyrzuconego przez parę wodną oleju w kontakcie z powietrzem
i intensyfikację procesów spalania w wyniku jego rozpylenia;
• spalanie oleju w powietrzu powodujące szybki wzrost temperatury i gwałtowny wzrost ciśnienia w pomieszczeniu.
Z doniesień medialnych oraz danych straży pożarnej można pozyskać informacje o poważnych konsekwencjach prób gaszenia wodą płonącego oleju:
wybitych szybach, wyrwanych oknach i drzwiach lub zniszczonych ściankach
działowych. Przykłady kilku takich zdarzeń, przedstawiono poniżej jako cytaty
z materiałów źródłowych:
Wolfsburg (Niemcy), 14.12.2006 r. – „Centrum dowodzenia straży pożarnej otrzymało telefon z policji z informacją, że jedna z mieszkanek zauważyła przy ul. Rothenfelder, że nagle rozpadła się szyba okienna, a z okna
wydobywa się czarny dym. W chwili przybycia na miejsce siły ratownicze
nie stwierdziły już zadymienia. W mieszkaniu znajdował się 13-latek oraz
jego 15-letnia siostra i matka. Chłopak przygotowywał na tłuszczu sajgonki.
Gdy w garnku pojawiły się płomienie, wziął miskę z wodą, by ugasić pożar.
Następujący w wyniku tego wybuch tłuszczu doprowadził do takiego wzrostu
ciśnienia, że szyby w oknach i ściana do przedpokoju nie wytrzymały.” [8]
Rywałd (woj. pomorskie), 22.08.2013 r. – „Wybuch par oleju spożywczego. W pomieszczeniach mieszkalnych stwierdzono olej spożywczy na
ścianach i na podłodze, okopcone ściany i sufit w części kuchennej i przedpokoju, a w jednym pokoju wybite szyby w oknach i wypchnięte futryny
na zewnątrz.” [14]
Warszawa, 14.10.2015 r. – „Przed godziną 19.00 do Stanowiska Kierowania
Komendanta Miejskiego PSP m. st. Warszawy wpłynęło zgłoszenie o wybuchu
w mieszkaniu na 9 piętrze budynku wielorodzinnego. Po przybyciu na miejsce potwierdzono informacje uzyskane przez osobę zgłaszającą. W wyniku
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zdarzenia oparzeń doznała lokatorka mieszkania, której pierwszej pomocy
udzielali sąsiedzi.” [15]

Rys. 1. Skutki „wybuchu” oleju spożywczego w mieszkaniu
Źródło: fot. Adrian Domański

Olsztyn, 12.04.2016 r. – „O prawdziwym pechu może mówić mieszkanka
ulicy Dworcowej, która usiłowała ugasić płonący w garnku olej. Nieświadoma
zagrożenia kobieta polała go wodą. I to był kardynalny błąd. Wybuchł ogień,
który rozprzestrzenił się w kuchni. Spaliły się firanki, okleina kuchennych
szafek i okopciły ściany. Od temperatury stopiła się kratka wentylacyjna.
Wybuch wyrwał szybę z kuchennych drzwi, a fala uderzeniowa, która rozeszła się po mieszkaniu spowodowała częściowe przesunięcie lekkiej ścianki
z płyty gipsowej, oddzielającej sąsiednie mieszkanie.” [16]
Tak poważne skutki wyrzutu i spalania oleju nie są regułą. W zdecydowanej większości zdarzeń szkody ograniczone są do pomieszczenia kuchni
i wynikają z krótkotrwałego oddziaływania płomienia na elementy wyposażenia. Stosowane do opisu tego rodzaju zdarzeń pojęcie „wybuch tłuszczu”
lub „eksplozja tłuszczu” jest jedynie zwyczajowe. Zjawisko to ma charakter
szybko przebiegającego spalania cieczy, raczej o charakterze deflagracji, gdyż
nadciśnienie nie przekracza wielkości 1 bar.
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Wzrost ciśnienia w pomieszczeniu wynika ze zwiększenia objętości gazów w pomieszczeniu, co związane jest z kilkoma procesami zachodzącymi
podczas wyrzutu i spalania oleju:
• odparowaniem wody,
• powstawaniem gazowych produktów rozkładu i spalania oleju,
• wzrostem temperatury w pomieszczeniu.
Udział poszczególnych procesów w całości zjawiska trudno jest ocenić,
ponieważ zależy on w bardzo dużym stopniu od okoliczności zdarzenia,
takich jak ilość i temperatura płonącego oleju, kształt naczynia, ilość wody
i sposób jej wlania do oleju [9].
4. Skutki gwałtownego przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu

Literatura przedmiotu jest bogata w ocenę skutków zniszczeń elementów budynków w zależności od wielkości przyrostu ciśnienia. Niecałkowite zniszczenia
szyb w oknach mogą występować już przy przyroście ciśnienia wynoszącym
10–20 mbar, a całkowite przy nadciśnieniu powyżej 20 mbar (do 70 mbar).
Produkowane obecnie okna i drzwi balkonowe charakteryzują się dużą odpornością na zniszczenia i w przypadku nieprofesjonalnie wykonanego mocowania,
stosunkowo niewielki przyrost ciśnienia powoduje ich wyrwanie z muru. Przy
takim samym nadciśnieniu może dojść do zniszczenia lekkich ścianek działowych, np. gipsowo-kartonowych, ale także wykonanych z cegły [17].
Według autorów relacji ze zdarzenia z 14.12.2006 r. w Wolfsburgu, oszacowany wzrost ciśnienia, który spowodował zniszczenie ceglanej ścianki
działowej i wybicie szyb w oknie, wynosił około 80 mbar [8].
Istotny dla wielkości zniszczeń jest nie tylko przyrost ciśnienia, ale także
czas oddziaływania na elementy konstrukcyjne. Szybkość przyrostu ciśnienia
przy wyrzucie i przestrzennym spalaniu oleju jest niewielka w porównaniu
z wybuchami mieszanin gazowych i pyłowych. Rzeczywisty czas oddziaływania nadciśnienia w omawianych przypadkach wynosi od 1 do 3 s. Zniszczenia
ograniczone są z reguły do elementów o stosunkowo dużej powierzchni
(okna, drzwi, ścianki działowe). Przykładowo nadciśnienia rzędu 20 mbar
odpowiadają w przybliżeniu naciskowi 400 kg na okno o powierzchni 2 m2
lub oddziaływaniu wiatru o prędkości około 200 km/h.
Analiza dokumentacji fotograficznej ze zdarzeń pozwala na wyciągnięcie
kolejnego wniosku potwierdzającego stosunkowo powolny przyrost ciśnienia
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i rozchodzenie się fali ciśnienia. W pomieszczeniach z uszkodzonymi oknami
i ściankami znajdują się lekkie elementy wyposażenia lokali, które nie zostały
przemieszczone. Takich obrazów nie odnotowuje się np. po wybuchach gazu [7].
5. Badania skutków wyrzutów i przestrzennego spalania tłuszczów
5.1. Cel i zakres badań

W celu bliższego poznania specyfiki przebiegu pożarów tłuszczów i olejów,
zwłaszcza pochodzenia roślinnego, w SGSP zaplanowano i przeprowadzono
wiele eksperymentów mających na celu empiryczne poznanie charakteru wyrzutu tłuszczu i jego spalania w powietrzu, zwłaszcza w przestrzeni zamkniętej. W obiekcie treningowym SGSP, w typowym kontenerze
transportowym, zbudowano niewielkie pomieszczenie o kubaturze 7,6 m3
przeznaczone do przeprowadzenia testów wyrzutu płonącego oleju w warunkach maksymalnie zbliżonych do typowych występujących w kuchniach
domowych. Badania polegały na pomiarach zmian temperatury i ciśnienia
wewnątrz pomieszczenia.
5.2. Procedura badań i aparatura pomiarowa

Stanowisko do badań składało się z dwóch podstawowych zespołów:
• sprzętu do podgrzewania oleju i wlewania wody – odwzorowującego
typowe warunki niewłaściwego gaszenia pożaru oleju polegającego na
bezpośrednim wlaniu wody do rozgrzanego i płonącego oleju,
• sprzętu pomiarowego do rejestracji zmian temperatury i ciśnienia: termopary TP 202K firmy Czaki, przetworniki ciśnienia (PXM 24,5 oraz
PLC 64-1 firmy Peltron), moduły pomiarowe ADAM firmy Advantech.
• Olej rzepakowy znajdujący się w typowym garnku kuchennym w objętości
500 lub 750 cm3 podgrzewany był na palniku gazowym aż do wystąpienia samozapłonu (następowało to przy ogrzaniu oleju do temperatury
360−375°C), następnie podgrzewany był przez co najmniej minutę do
osiągnięcia temperatury około 400°C i ustawiany pod naczyniem z wodą
(250 cm3). Naczynie z wodą na uchylnym stelażu mogło być za pomocą
cięgna przechylane, w wyniku czego woda wlewała się wprost do płonącego oleju. Naczynie z olejem umieszczono na wysokości 75 cm nad
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podłogą, naczynie z wodą znajdowało się 60 cm nad lustrem płonącego
oleju. Na rys. 1 przedstawiono szkic pomieszczenia z rozmieszczeniem
aparatury pomiarowej i naczyń z olejem i wodą.

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów pomiarowych i symulujących w pomieszczeniu badawczym (oznaczenia: T1, T2, T3 – termopary, P1, P2 – przetworniki
ciśnienia)
Źródło: rys. Bernard Król

Podczas badań rejestrowano zmiany ciśnienia i temperatury w pomieszczeniu badawczym, a także pozostałość oleju i wody w naczyniu.
5.3. Wyniki badań

W tabeli 1 zestawiono informacje i dane o ilości oleju wykorzystanego do
symulacji pożaru F, ilości wody i oleju, które po wyrzucie pozostały w naczyniu oraz maksymalnej temperaturze i przyroście ciśnienia w pomieszczeniu.
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Po zakończeniu każdej z prób i pomiarów, dokonano analizy zawartości
naczynia. W każdej z prób stwierdzono, że w naczyniu znajduje się woda oraz
olej. Ślady na ścianach, suficie i podłodze pomieszczenia pozwalały także na
wyciągnięcie wniosku, że znaczna część oleju nie uległa wypaleniu, a woda
odparowaniu. O ile pozostałość wody i oleju w naczyniu można określić
ilościowo, o tyle ilość wyrzuconego oleju i wody, które nie uległy spaleniu
lub odparowaniu, można tylko oszacować. Prawdopodobnie odparowaniu
ulegało nie więcej niż 1/3 podawanej wody, a spaleniu nie więcej niż połowa
oleju znajdującego się pierwotnie w naczyniu.
Tabela 1. Wyniki pomiarów: pozostałości oleju i wody w naczyniu oraz

Nr próby

Ilość oleju w naczyniu
podczas
podgrzewania [cm3]

Pozostałość oleju
[cm3]

Pozostałość wody
[cm3]

Maks. przyrost
ciśnienia [mbar]

Maks. temperatura
w górnej części
pomieszczenia [oC]

Maks. temperatura
w dolnej części
pomieszczenia [oC]

przyrostu temperatury i ciśnienia w pomieszczeniu

1

500

60

120

12

410

50

2

500

40

110

7,5

325

56

3

500

40

100

2

455

80

4

500

40

120

7

500

100

5

500

50

50

13,5

500

155

6

500

40

140

12,5

480

90

7

750

40

40

20

625

225

8

750

80

140

3

500

100

9

750

50

60

6,5

500

80

10

750

40

30

10

600

250

Źródło: opracowanie własne
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Pomiary temperatury wykazały znaczne jej zwiększenie w górnej części
pomieszczenia i mniejszy wzrost w dolnej części, co było zgodne z oczekiwaniami. Spowodowane jest to przede wszystkim wymuszonym kierunkiem
wyrzutu oleju – ku górze.
Maksymalny zarejestrowany przyrost ciśnienia w pomieszczeniu nie
przekraczał 20 mbar (2 kPa). Nie można wykazać prostej zależności przyrostu
ciśnienia np. od ilości oleju w naczyniu przed wyrzutem lub pozostałości oleju
i wody w naczyniu po wyrzucie. Największy przyrost ciśnienia (20 mbar)
odnotowano jednak w próbie użyciem 750 cm3 oleju, w której jednocześnie
zarejestrowano największą temperaturę w górnej i jedną z większych w dolnej części pomieszczenia (odpowiednio: 625°C i 225°C). W próbie tej także
odnotowano jedną z najmniejszych pozostałości oleju i wody w naczyniu
(po 40 cm3).
Na rys. 3 przedstawiono przykładowe wyniki wybranej (próba nr 9) próby
gaszenia pożaru oleju z użyciem wody w pomieszczeniu. Zmiany ciśnienia
oraz temperatury, zwłaszcza w kluczowym dla przebiegu eksperymentu momencie wyrzutu, nie są odwzorowane dostatecznie precyzyjnie, ze względu
na ograniczenia aparatury. Urządzenia pomiarowe i rejestrujące umożliwiały
zapisywanie danych tylko co 1 s, co jest częstotliwością niewystarczającą do
dokładnego poznania charakteru i przebiegu zjawiska wyrzutu oleju. Wartości
maksymalne ciśnienia prawdopodobnie, a temperatury z pewnością uznać
można za wiarygodne.
Przyrost ciśnienia w pomieszczeniu spowodowany wyrzutem i przestrzennym spalaniem oleju spożywczego jest krótkotrwały (do 2 s). Oba przetworniki ciśnienia zarejestrowały podobne zmiany ciśnienia w pomieszczeniu.
Wadą jednego z przetworników ciśnienia jest konieczność jego umieszczenia
wewnątrz pomieszczenia, co naraża go na działanie podwyższonej temperatury. Przetwornik PLC 64-1 charakteryzuje się zakresem temperatur pracy
0 ÷ 60°C. Większa temperatura zakłóca jego wskazania. Na rys. 3 zakłócenie
pracy widoczne jest jako wskazanie ciśnienia poniżej wartości 0 (linia czerwona). Czujnik ten znajdował się w pomieszczeniu w dolnej jego części tuż
przy termoparze (oznaczona jako Temp 2). Wzrost temperatury w tej części
pomieszczenia powyżej górnego zakresu pracy przetwornika powodował
zafałszowanie sygnału wyjściowego. Tego typu problemów nie odnotowano
w przypadku czujnika PXM 24,5, gdyż zamontowany był poza pomieszczeniem
i nie był narażony na działanie podwyższonej temperatury (linia zielona).
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Na rys. 3 przedstawiono także zmiany temperatury w pomieszczeniu.
Zwraca uwagę duża, aczkolwiek oczekiwana, różnica między temperaturą
panująca w górnej i dolnej części pomieszczenia. Brak wymiany powietrza
w pomieszczeniu skutkuje stosunkowo wolnym wychładzaniem jego wnętrza.
Termopara zamontowana w naczyniu (linia czarna na rys. 3) służyła do
odczytywania temperatury oleju przed wlaniem wody i mieszaniny wody
i oleju po wyrzucie oleju. Temperatura pozostałości oleju i wody w naczyniu
po wyrzucie ustabilizowała się na poziomie 100°C, czyli temperatury wrzenia
wody. Po wlaniu wody do płonącego oleju następuje gwałtowna wymiana
ciepła pomiędzy cieczami. Ogrzanie wody tonącej w oleju powoduje jej odparowanie i wyrzut oleju. Część oleju i wody pozostaje jednak w naczyniu.
W zakresie temperatur początkowych oleju (ok. 400°C) i wody (ok. 20°C)
w przypadku oleju nie następuje wyłącznie oziębianie. Jednak w przypadku
wody nastąpi ogrzewanie oraz odparowanie. Woda pozostająca w naczyniu
(także woda z olejem) nie może mieć temperatury wyższej niż 100°C. W kilku
próbach odnotowano temperaturę niższą.

Rys. 3. Przykładowy przebieg zmian ciśnienia i temperatury w pomieszczeniu
podczas wyrzutu i spalania oleju spożywczego (próba nr 9)
Źródło: opracowanie własne
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6. Teoretyczne oszacowanie przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu

Na końcowy efekt próby gaszenia pożaru grupy F wpływa dynamika kilku
procesów, zależna przede wszystkim od ilości oleju w naczyniu kuchennym,
ale także, jak dowiodły prowadzone eksperymenty, od kształtu naczynia
oraz ilości i sposobu wlania wody. Jak wykazano, tylko część oleju ulega
wyrzuceniu przez tworzącą się parę wodną, także spalanie oleju w powietrzu
nie jest całkowite. W przedstawionych rozważaniach za dominujący proces
wpływający na przyrost ciśnienia w pomieszczeniu uznano wzrost temperatury w pomieszczeniu.
Efekt cieplny spalania masy oleju wyrzuconego przez odparowanie wody
można oszacować teoretycznie przyjmując szereg założeń. Ciepło spalania
ogrzewa powietrze w pomieszczeniu o objętości V od temperatury początkowej T1 do końcowej T2. Jeśli założymy, że wzrost temperatury powietrza
w całym pomieszczeniu jest stosunkowo niewielki i gęstość oraz ciepło właściwe niewiele się zmieniają, można przedstawić następujący bilans:
mQsp = Vρpcp(T2 – T1)

(1)

gdzie Qsp oznacza wartość opałową oleju, a ρp i cp odpowiednio gęstość i ciepło
właściwe powietrza w temperaturze T1. Stąd po przekształceniu otrzymujemy:
mQsp
T2 – T1 = Vρ c
p p

(2)

Z równania Clapeyrona wynika, że ciśnienie w zamkniętym pomieszczeniu wzrośnie w wyniku ogrzania z wartości początkowej P1 do P2:
P1 T2
P2 = T
1

(3)

Przyrost ciśnienia ΔP wyniesie więc:
ΔP = P2 – P1 =

P1(T2 – T1)
T1

(4)

a po podstawieniu zależności (2):
ΔP =

P1mQsp
VρpcpT1

(5)
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Zależność (5) została wyprowadzona przy założeniu wielu uproszczeń.
Zakłada ona nie tylko brak wpływu ogrzania powietrza na jego gęstość i ciepło
właściwe, ale także całkowitą szczelność pomieszczenia, całkowite spalanie
oleju oraz ogrzewanie całej objętości powietrza. Także masa rzeczywiście
spalającego się oleju jest trudna do określenia. Należy więc oczekiwać mniejszych rzeczywistych wartości ΔPr przy pomiarach ciśnienia prowadzonych
w warunkach eksperymentu. Uwzględnia to zależność (6):
ΔPr =

wswoP1moQsp
VρpcpT1

(6)

w której masę rzeczywiście spalającego się w powietrzu oleju m wyrażono jako
iloczyn początkowej masy oleju w naczyniu mo i całkowitego współczynnika
spalania ws oraz wprowadzono współczynnik wo określający niecałkowite
ogrzewanie powietrza. Pomieszczenie eksperymentalne nie wykazywało
całkowitej szczelności, a zanotowane różnice temperatur w dolnej i górnej
części pomieszczenia wskazują na niecałkowite ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu. W przeprowadzonych eksperymentach wyrzutowi ulegało szacunkowo ok. 0,2–0,4 początkowej ilości płonącego oleju, a część wyrzuconego
oleju, która ulegała spalaniu w powietrzu oceniano na około 0,5. Pozwala to
ocenić wartość współczynnika spalania na ok. 0,1–0,2. Porównanie teoretycznej temperatury powietrza w całym pomieszczeniu oszacowanej ze wzoru (2)
dla warunków eksperymentu (objętość oleju 0,5 dm3, ws = 0,1, temp. pocz.
80°C) na ok. 600°C, z uśrednionymi wartościami pomiarowymi oraz wzięcie pod uwagę nieszczelności pomieszczenia, pozwala przyjąć oszacowanie
wartości wo na ok. 0,2–0,5.
Do obliczenia teoretycznego przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu w warunkach eksperymentu, na podstawie wzoru (6) przyjęto wartości:
współczynnik spalania: ws = 0,1,
współczynnik ogrzewania powietrza: wo = 0,25,
ciśnienie powietrza: P1 = 100 kPa,
objętość oleju: Vo = 0,5 dm3,
gęstość oleju: ρo = 0,92 kg/dm3,
ciepło spalania oleju: Qsp = 38 MJ/kg [2],
objętość pomieszczenia: V = 7,6 m3,
gęstość powietrza w temp. 80°C: ρp = 1,0 kg/m3,
ciepło właściwe powietrza w temp. 80°C: cp = 1,01 kJ/(kg·K),
temperatura początkowa powietrza w pomieszczeniu: T1 = 353 K.
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0,92kg
0,10 ∙ 0,25 ∙ 100kPa ∙ 0,5dm3 ∙ 
∙ 38000kJ/kg
dm3
ΔPr =
= 17 kPa (7)
7,6dm3 ∙ 1,0kg/m3 ∙ 1,01kJ/kg ∙ K) ∙ 353K
Ponieważ ocena współczynników wyrzutu i stopnia spalania oraz współczynnika określającego niecałkowite ogrzewanie powietrza i nieszczelność
pomieszczenia wyrzuconego oleju jest bardzo utrudniona, obliczenie wzrostu ciśnienia na podstawie wzoru 7 jest tylko szacunkowe. Wartość 17 kPa
(170 mbar) odbiega wyraźnie od danych eksperymentalnych, ale należy
wziąć pod uwagę, że w doświadczeniach nie udało się zachować całkowitej
szczelności pomieszczenia.
Wnioski

Analiza literaturowa, badania oraz obliczenia dowodzą, że podczas próby
gaszenia wodą płonącego tłuszczu istnieje możliwość powstawania nadciśnienia w zamkniętym pomieszczeniu. Wzrost ciśnienia może powodować
uszkodzenia elementów konstrukcyjnych budynków, w tym okien, lekkich
ścianek działowych, ale także ścian murowanych. Podczas przeprowadzonych
na opisanym stanowisku symulującym wlewanie wody do płonącego oleju
w pomieszczeniu kuchennym, nie odnotowano przypadku wzrostu ciśnienia
w pomieszczeniu ponad 20 mbar (2 kPa). Należy jednak zaznaczyć, że pomiary ciśnienia mogą być zaniżone ze względu na charakterystykę pomieszczenia
eksperymentalnego i parametry aparatury pomiarowej. Analiza literaturowa
w zakresie oceny skutków wybuchów (gazów, par i pyłów) oraz oszacowania
teoretyczne mogą sugerować, że podczas wyrzutów płonącego oleju można
liczyć się z przyrostem ciśnienia nawet do 100 mbar (10 kPa). Świadczą o tym
dokumentowane zniszczenia będące efektem wyrzutu płonącego tłuszczu.
Wstępne badania potwierdzają powstawanie efektu ciśnieniowego w przypadku niewłaściwego gaszenia pożaru grupy F w pomieszczeniach oraz pozwalają na jakościowy opis zjawiska i jednoznaczne określenie przyczyny podobnych zdarzeń.
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Numerical Modeling of Dispersion Process for
Different Density of Gas Mixtures – 2d and 3d
Numerical Approach
Abstract

The dispersion of the toxic gases due to the natural/industrial accidents can
have the tragic consequences. To prevent the effects of these disasters different approaches have been introduced in the literature. In this paper we aimed to prepare
the Computational Fluid Dynamics (CFD) the model of emergency escape of toxic
gases of different density, e.g. the chlorine and the ammonia.
The Aloha and Ansys-Fluent software for multiphase transport description was
applied. For 2d simulation the Degadis model was used, while for the 3d approach
the multiphase Volume of Fluid model (VOD) was applied. For the reconstruction of
atmospheric conditions different air velocity (flowing in one direction) was included
according to the Pasquil Stability Class. Moreover, different wind conditions were
compared with the windless conditions.
The comparison of the dispersion process for two gases with different density,
for the same mathematical domain, indicated the different volume concentration
in function of the height and the wind velocity. The implications of the spreading
pattern from the risk assessment and risk mitigation point of view were discussed.
With the increase of height and wind velocity, a decrease of gas concentration for
both gases was observed. Moreover, for the ammonia for the windless case, the
volume fraction profile was irregular, while for the chlorine the circular profile was
observed. With the increase of the wind value, the shape of the ammonia and the
chlorine profile became narrower. Similar, as it was for the two-dimensional model
wider cloud for the ammonia compared to the chlorine was observed.
Keywords: Ammonia dispersion, chlorine dispersion, emergency gas release, 2d dispersion, 3d dispersion, CFD
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Numeryczne modelowanie dyspersji gazów
o różnej gęstości w ujęciu dwuwymiarowym
i trójwymiarowym
Abstrakt

Dyspersja toksycznych gazów w wyniku awarii przemysłowych lub naturalnych
katastrof może prowadzić do tragicznych konsekwencji. W celu zapobiegania tego
typu zdarzeniom w literaturze fachowej proponowane są różne rozwiązania. Celem niniejszego artykułu było opracowanie matematycznego modelu dla procesu
awaryjnego uwolnienia gazów toksycznych, tj. chlor i amoniak.
W badaniach analizowano dwa podejścia, tj. dwuwymiarowy i trójwymiarowy
opis zjawiska dyspersji gazu. W tym celu zastosowano oprogramowanie Aloha
i Ansys-Fluent. Do dwuwymiarowego opisu zjawiska dyspersji gazu wykorzystano model Degadisa, a dla trójwymiarowego opisu zjawiska dyspersji model VOF.
W celu rekonstrukcji rzeczywistych warunków atmosferycznych zastosowano różne
prędkości przepływu powietrza, zgodnie z klasami stabilności Pasquila. Co więcej,
w badaniach uwzględniono również przypadek bez przepływu wiatru.
Porównanie procesu dyspersji dwóch gazów o różnej gęstości dla takiej samej domeny obliczeniowej wskazuje na różny układ stężeń analizowanych gazów
w funkcji wysokości, a także prędkości wiatru. Zaobserwowano, iż wraz ze wzrostem wysokości i prędkości wiatru malało stężenie obu analizowanych gazów. Co
więcej, dla amoniaku w bezwietrznym przypadku profil stężenia miał kształt nieregularny. Wraz ze wzrostem prędkości wiatru kształt profilu stężenia amoniaku
i chloru stawał się coraz węższy. Zarówno dla modelu dwuwymiarowego, jak i dla
modelu trójwymiarowego zaobserwowano, iż profil stężenia amoniaku był szerszy
w porównaniu z profilem stężenia chloru.
Słowa kluczowe: dyspersja amoniaku, dyspersja chloru, uwolnienie awaryjne gazu,

dyspersja 2d, dyspersja 3d, CFD

1. Introduction
Dense clouds tend to persist at the ground level or the human breathing level
which may lead to the magnification of their harmful potential (Siddiqui et
al., 2012). The presence of the high population gases in such areas multiplies
the magnitude of the consequences (Pontiggia et al., 2010). Dispersion of
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toxic gases due to the natural or the industrial accidents can have tragic
consequences. To prevent the effects of these disasters different approaches
have been introduced in the literature (Lovreglio et al., 2016). To assist in
the emergency response decisions and planning in case of dangerous gases
release, the computational models are applied (Steven R. Hannaa et al., 2009).
Different numerical tools may account details of the flow and dispersion much
better than the standard widely-used simple dense gas models (Biao Sun et
al., 2013; Tsenga et al., 2012). The most commonly used numerical tools for
the simulation of dense gas dispersion are as follows: PHAST (Wang et al.,
2017), ALOHA (Thoman et al., 2006a), ANSYS (Polanczyk et al., 2013; Salamonowicz et al., 2015). However, the crucial rule is to achieve the real character of multiphase transport for the particular case (Daskirana et al., 2017).
The turbulent dispersed multiphase flows are common in many engineering
and environmental applications (Balachandar and Eaton, 2010; Fox, 2014).
However, reliable numerical model indicates the calculation of gas transport
not only in the horizontal plain (Thoman et al., 2006b) but also including the
three-dimensional movement (Labovský and Jelemenský, 2010). Therefore,
in this paper we aimed to prepare three-dimensional computational model
of gas mixtures with different densities.
2. Material and Methods

In this study the influence of the gas density on the dispersion process was analyzed. Therefore, numerical description of dispersion during emergency release for
two gases with different density was prepared. Physical properties of the analyzed
materials were as follows: air (ρ = 1.23 kg/m3, η = 1.79 10-5 kg/(m s)), ammonia
(ρ = 0,69 kg/m3, η = 1.02 10-5 kg/(m s)), chlorine (ρ = 2.95 kg/m3, η = 1.33 10-5 kg/
(m s)) (Steven R. Hanna et al., 2009; Tan et al., 2017). The following assumptions
were made: constant environmental conditions (T = 25 oC and P = 101325 Pa),
constant air humidity (φ = 50 %), free escape of gas into open space with small
buildings, area of investigation was equal to 0.1 km2, the total amount of escaped
gases was 180 kg and 1.8 kg for the ammonia and the chlorine, respectively.
Two strategies were considered: the two-dimensional dispersion (Aloha
software) and the three-dimensional dispersion (Ansys-Fluent). First, for
the horizontal description of gas concentration (eq.1)the Aloha software was
applied (Biao Sun et al., 2013; Tsenga et al., 2012).
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𝑦𝑦 2

− 2𝜎𝜎2 )] [𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑦𝑦

where:
x,y,z – distance from dispersion source, m;
C – concentration, kg/m3;
G – speed of emission, kg/s;
H – height of dispersion source, m;
σy, σz – dispersion coefficient, m;
u – wind speed, m/s;
M – amount of ejected substance, kg;
t – time until ejection, s.

−(𝑧𝑧−𝐻𝐻)2
2𝜎𝜎𝑧𝑧2

+ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

−(𝑧𝑧+𝐻𝐻)2
]
2𝜎𝜎𝑧𝑧2

(1)

The mathematical domain was composed of rectangular (length = 2000 m,
width = 600 m) with point leakage (diameter: 0.1 and 0.3 for chlorine and ammonia, respectively), in 100 m from shorter side (wind inlet), in longitudinal
position. Following the boundary conditions the velocity inlet (shorter side,
closer to the gas leakage)and the free outlet (remaining sides) were applied.
According, to the Pasquil Stability Classes six values of wind velocity were
analyzed (Krügera and Rohinton, 2013).
In the next step, to analyze dispersion not only in the horizontal plane,
the three-dimensional model was considered. Gas transport phenomena was
described with the use of the Navier Stokes equations (eq.2 – eq.4) (Ganta
et al., 2014).
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where:
vx,vy,vz – velocity components for x, y, z directions, m/s;
t – time, s;
g – acceleration in x, y, z direction, m2/s;
µ – fluid viscosity, Pa s;
ρ – fluid density, kg/m3;
µt – turbulent viscosity, Pa s.
At the beginning, with the use of the SpaceClaim–Ansys software (ANSYS, USA) the three-dimensional numerical geometry was created (Fig. 1a).
Six surfaces created a closed volume (length = 2000 m, width = 600 m,
height = 200 m). 0.3m above the ground a cylindrical hole, representing a gas
leakage, was placed (diameter: 0.3 m and 0.1 m for ammonia and chlorine,
respectively). After the discretization process (ICEM-Ansys software (ANSYS,
USA)) the three-dimensional numerical mesh composed of tetrahedrons with
boundary layer was prepared (Fig. 1b). After the mesh independent tests, the
number of numerical grid elements was established at approximately 2 000 000.
Moreover, in order to reconstruct irregularities of the urban area, a boundary
layer composed of 10 layers was included.

Fig. 1. Three-dimensional geometry of analyzed object: a) three-dimensional
numerical domain, b) three-dimensional numerical mesh.
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With the use of the Ansys-Fluent processor the gas dispersion was simulated. The multiphase Volume of Fluid model (VOD) for gas mixture transport was applied (Biao He et al., 2017). Depending on the analyzed case, each
time air was defined as the first phase and the second phase was defined as
the ammonia orthe chlorine. The following boundary conditions were used:
mass flow inlet (for gas leakage), wall (bottom – as a ground), velocity inlet
(one surface), and pressure outlet (remaining surfaces). With the use of the
velocity inlet boundary air inlet to the analyzed domain was defined. The
velocity profile was experimentally set (Table 1) and configured as a function
of height u(h) (eq.5) including the existence of obstacles (urban and rural
area). For each of analyzed cases different air velocity was set, according
to the Pasquil Stability Classes (Table 1) (Krügera and Rohinton, 2013). In
addition, the influence of wind was investigated. Therefore, the gas mixture
escape for the windless day was also considered.
ℎ 𝑝𝑝
10

(5)

𝑢𝑢(ℎ) = 𝑢𝑢10 ( )

where:
u(h) – air velocity, m/s;
u10 – air velocity at the level of 10m, m/s;
h – height, m;
p – wind correlation coefficient for urban and rural area, – .
Table 1. Maximal air velocity for different Pasquil Stability Class at the 10m height

Stability classes

Air velocity at the height 10m [m/s]

P [-]

A

2

0.109

B

3

0.112

C

4

0.120

D

5

0.142
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continued Table 1.

Stability classes

Air velocity at the height 10m [m/s]

P [-]

E

3

0.203

F

2

0.253

Source: authors

Gas escape was described with the use of the mass flow inlet boundary.
Mass fractions for two considered phases were as follows: y O2=0 and yNH3=1
or yCl2=1 for air and the ammonia/chlorine, respectively. The mass fractions
at the inlet of air were set as yO2=1 and yNH3=0 or yCl2=0 for air and the ammonia/chlorine, respectively. For the free flow outside the domain, without
reduction of the velocity to 0 m/s, at the outlets pressure outlet boundary
was set. For the bottom wall boundary with surface roughness (pretending
the different size of the buildings) was applied. Transient conditions (1 hour
of dispersion) were assumed. The assumption was made according to the
Reynolds number turbulent flow, described with the k-ε mode.
3. Results

There were analyzed the two – and three-dimensional dispersion of two
different gases (ammonia and chlorine) with different density the ammonia
(ρ = 0,69 kg/m3) and the chlorine (ρ = 2.95 kg/m3)). Each time the gas escape
into open space was considered.
3.1. Two-dimensional dispersion

In the first step with the use of the Aloha software, the ammonia and the
chlorine dispersion was investigated. For the first stability class (A) cloud
of dispersed gas, for both analyzed substances, had similar shape and distance. Moreover, for the ammonia about 10 times higher range was observed
between A and F class, while for the chlorine 4 times higher distance for
F class compared to A class was noticed. Furthermore, comparison of both
gases indicated wider cloud for ammonia compared to the chlorine. For the

30

Andrzej Polańczyk, Zdzisław Salamonowicz, Anna Dmochowska, Radosław Makowski

same value of wind velocity much longer distance of cloud for the ammonia
compared to the chlorine was observed. For B class difference between the
ammonia and the chlorine was about 25 %, while for F class the ammonia
cloud was about 3.6-fold longer compare to the chlorine gas.

Fig. 2. The ammonia distribution for: a) wind velocity 2 m/s (A Class), b) wind
velocity 3 m/s (B Class), c) wind velocity 4 m/s (C Class), d) wind velocity 5 m/s
(D Class), e) wind velocity 3 m/s (E Class), f) wind velocity 2 m/s (F Class)
Source: authors
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Fig. 3. The chlorine distribution for: a) wind velocity 2 m/s (A Class), b) wind
velocity 3 m/s (B Class), c) wind velocity 4 m/s (C Class), d) wind velocity 5 m/s
(D Class), e) wind velocity 3 m/s (E Class), f) wind velocity 2 m/s (F Class)
Source: authors
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3.2. Three-dimensional dispersion

In the next step, with the use of the Ansys-Fluent software, three-dimensional
gas mixture transport was analyzed. At the beginning the windless case was
investigated. The ammonia indicated irregular shape of the concentration
profile (Fig. 4a), while the chlorine cloud had the circular profile (Fig. 4b).

Fig. 4. Windless condition for: the ammonia distribution (a,c), the chlorine
distribution (b,d)
Source: authors

The analysis of gas concentration 0.5 m above the source of leakage indicated higher amount of the chlorine gas compared to the ammonia (Fig. 5a).
Moreover, the relocation of maximal value for the ammonia (about 40m
from a source of gas leakage) was observed, while for the chlorine it was
approximately in the center of the gas leakage (Fig. 5b). At the level of 10.5 m
the volume fraction of the ammonia gas was equal to 0.000016 (Fig. 5b). The
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increase of height with 0.5 m did not indicate any change of the ammonia
volume fraction (Fig. 5b). While, for the chlorine, at the level of 10.5m,the
volume fraction was equal to 0.036 (Fig. 5).The increase of height with 0.5 m
indicated approximately 47 % the decrease of the chlorine volume fraction
(0.017) (Fig. 5a).

Fig. 5. Gas dispersion without wind in function of height for: a) 10.5 m above
the source of dispersion in the center for the ammonia and the chlorine, b) 11 m,
11.5 m and 12 m above source of dispersion in the center for the ammonia,
c) 11 m, 11.5 m and 12 m above the source of dispersion in the center for the
chlorine
Source: authors

In the next step, the influence of wind was analyzed. For both gases (the
ammonia and the chlorine)the implementation of wind indicated the cloud
relocation ahead of the source of leakage. With the increase of wind value, the
shape of the ammonia and the chlorine cloud became narrower (Fig. 6). Similar,
as it was for two-dimensional model, wider cloud for the ammonia compared to
the chlorine was observed. The increase of wind velocity induced narrowing of
the gas concentration profile for both substances (Fig. 6a, b, 6e, f). Moreover, for
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the wind velocity equal to 2 m/s the higher ammonia concentration compared
to the chlorine was observed. Increase of wind velocity induced a decrease of
the level of the ammonia and the chlorine.

Fig. 6. Gas dispersion for: a) ammonia (wind velocity 2 m/s) – view from above,
b) chlorine (wind velocity 2 m/s) – view from above, c) ammonia (wind velocity
2 m/s) – side view, d) chlorine (wind velocity 2 m/s) – side view
Source: authors

The analysis of the gas concentration in function of the height indicated
the highest ammonia concentration for 10.5 m (0.00106 and 0.0011 for A class
(2 m/s) and B class (5 m/s), respectively) (Fig. 7a). While, for the chlorine for
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10.5 m height it was 0.0025 and 0.0012 for A class (2m/s) and B class (5 m/s),
respectively (Fig. 7c). Moreover, for the height 11m volume, the fraction of
the ammonia was equal to 0.0012 and 0.0008 for 2 m/s and 5 m/s, respectively. While, for the chlorine at the same level volume, the fraction was
equal to 0.0007 and 0.0002 for 2 m/s and 5 m/s respectively. The comparison
of constant and dynamic cases (windless case and wind velocity equal to
2 m/s) for the ammonia indicated the increase of volume fraction, while,
for the chlorine the decrease was observed. Moreover, the comparison of the
ammonia and the chlorine at 10m for 2 m/s indicated 2.5-fold increase of the
chlorine concentration. While, for 5 m/s similar concentration was observed
for both gases, 0.0011 and 0.0012 for the ammonia and the chlorine, respectively (Fig. 7b). Furthermore, for 11 m height about 1.7-fold higher volume
concentration for the ammonia compared to the chlorine was observed
(2 m/s). While, for 5m/s, there was about 4.6-fold decrease of the chlorine
concentration compared to the ammonia (Fig. 7d).

Fig. 7. Gas dispersion in function of the wind velocity: a) the ammonia
(wind velocity 2 m/s), b) the ammonia (wind velocity 5 m/s), c) the chlorine
(wind velocity 2 m/s), d) the chlorine (wind velocity 5 m/s)
Source: authors
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4. Conclusions

In conclusion, two different approaches to gas mixture dispersion (two-,
three-dimensional) were discussed. The main difference was the absence of
height in two-dimensional simulations. However, the results from 2d solver
allowed to predict the range of polluted cloud in the horizontal direction. While,
3d approach with the use of Ansys-Fluent allowed deeper analysis including
both the horizontal and the vertical distribution of the chlorine. With the increase of wind value, the shape of the ammonia and the chlorine profile became
narrower. Similar, as it was for the two-dimensional model.
Moreover, comparison of the windless and the wind conditions indicated
high impact of the wind velocity on clouds shape. For the windless case
irregular shape of the ammonia concentration profile was observed, while
for the wind application the main ammonia concentration moved ahead the
source of dispersion. Furthermore, the chlorine in the windless case had the
circular profile around the source of gas escape. While, for the wind application the main chlorine concentration moved ahead the source of dispersion,
as it was for the ammonia.
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Application of the Regression Function
for the Description of Sorption Process
Abstract

The number of environmentally dangerous substances which the Fire Department has to face with, is increasing annually. Therefore, the aim of this study was
to prepare a mathematical description of the sorption process.
The sorption process was performed in the laboratory scale. On the Petrie dish
different sorbates with total amount of 100cm3 and exposed to different types of
sorbents were analyzed. In this research the diesel oil and the petrol as well as
sand and compact were analyzed. The time of sorption process and the changing
weight of the sorbate were monitored. Next, the linear and non-linear regression
was applied for the description of the sorption process.
It was presented that linear approach is not suitable to describe the results of
the sorption process for dry sand and compact in the contact with Gasoline and
Oil. In the first step of the sorption process a dynamic and prompt increase of the
sorbate amount is observed, while at the end of the process the increase is more
stable. Therefore, the non-linear regression mimics more accurately the shape of
the experimental results compared to the linear approach.
Keywords: oil sorption, linear regression, non-linear regression

Zastosowanie regresji do opisu procesu sorpcji
Abstrakt

Liczba substancji niebezpiecznych dla środowiska, z którymi musi corocznie
zmierzyć się straż pożarna rośnie. Z tego względu dokładne opisanie procesu sorpcji

40

Andrzej Polańczyk, Małgorzata Majder-Łopatka, Wojciech Jarosz, Rafał Matuszkiewicz

w warunkach laboratoryjnych pozwoli lepiej poznać właściwości sorbentów. Celem niniejszych badań było przygotowanie matematycznego opisu procesu sorpcji
i ocena, który z modeli najlepiej opisuje dane uzyskane w laboratorium.
Proces sorpcji przeprowadzony był w skali laboratoryjnej. Na szalce Petriego
analizowano różne sorbaty o całkowitej objętości wynoszącej 100 cm3 i poddawano działaniu różnego typu sorbentów. W niniejszym badaniu analizowano olej
napędowy i benzynę, a także suchy piasek i sorbent compact. Wśród analizowanych
parametrów były czas procesu sorpcji i zmiana masy sorbatu. Co więcej, do opisu
wyników procesu sorpcji zastosowano regresję liniową i nieliniową.
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż regresja liniowa nie jest
odpowiednia do opisu wyników procesu sorpcji dla suchego piasku i sorbentu compact w kontakcie z benzyną i olejem napędowym. Zarówno dla oleju napędowego
jak i benzyny w kontakcie z suchym piaskiem i sorbentem compact w pierwszym
etapie procesu sorpcji obserwowano dynamiczny i szybki wzrost objętości sorbatu, podczas gdy na końcu proces sorpcji stabilizował się. Z tego względu regresja
nieliniowa odzwierciedlała dokładniej kształt wyników eksperymentalnych w porównaniu do regresji liniowej.
Słowa kluczowe: sorpcja oleju, liniowa regresja, nieliniowa regresja

1. Introduction

Due to the fact that substances considered as dangerous are practiced on
a daily basis by the the majority of population, the activities of the Fire Department in the field of chemical and ecological protection are more and more
demanding (Zuo-fuYu and Jia-linGuan, 2016). The basic duties of the Fire
Department include i.e. protection against the environmental contamination
by oil as a result of the vehicle collision (Lee and Jung, 2013; Papadonikolaki
G. et al., 2014). Therefore, substances with the sorption properties, so-called
the sorbents, which can occur in many forms, are able to collect not only the
petroleum substances e.g. hydrocarbons, but also other dangerous substances,
such as acids and alkalis (Demirel Bayik and Altin, 2017; Dong et al., 2016;
Thinakaran et al., 2008). The most frequently sorbates, however limited in
range, are oil spills which appear during the car accidents. In such situations,
the activities of Fire Department are limited to stop the spreading of the dangerous substances, and bringing the road surface to its pre-event state (Ting
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Dong et al., 2015). Therefore, after the car accidents, the choice of the right
sorbent based on its properties is not very important. However, in case of
huge leakages e.g. on seas, selection of the proper type of sorbent is mandatory, while application of the material with the best sorption properties may
limit at the costs of operations (Eakalak Khan et al., 2004). Therefore, the
aim of the study was to compare different mathematical descriptions of the
sorption process and to verify which model describes sorption process better.
2. Material and Methods

In this research we proposed the mathematical description of the sorption
process concerning two different types of sorbents. In the first step we prepared an experiment composed of the following substances: sorbates (100%
of Gasoline, 100% of Oil and 50% of Gasoline and 50% of Oil) as well as two
sorbents (dry sand and compact). Next, in the laboratory scale the sorbates
were mixed on the Petrie dish. Each time the total amount of investigated
liquid was equal to 100cm while the amount of the analyzed sorbent was
equal to 50g. For the purpose of sorbate and sorbent contact an experimental
set-up was prepared (Fig.1).

Fig. 1. Experimental setup, composed of: A – the Petri dish; B – an electronic
weight; C – an anti-vibration table; D – a cylindrical container for analyzed
sorbent; E – a telescope
Source: authors
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Each time analyzed sorbent was placed in the cylindrical container (Fig.1D),
hanged on the telescope (Fig.1E) above the Petrie’s dish (Fig.1A) and below
the electric weight (Fig.1B), placed on the anti-vibration table (Fig.1C). In the
research the sorbate weight every 10 s was acquired, until the same value
appears for three times.
Next, attempts of mathematical description of the results of sorption
process with a linear and non-linear regression was undertaken. For the
comparison of both approaches following parameters were analyzed: R square,
standard deviation and residuals. Moreover, graphical presentation of proposed regression was presented. Additionally, the residuals were calculated. If
the model fits to the experimental data correctly, the residuals would approximate the random errors that make the relationship between the experimental
and fitted values. While, if the non-random structure of the residuals appears
it suggests that the model fits the data poorly.
3. Results

The results of the sorption process was presented as an amount of sorbate in
function of time. It was observed that for dry sand in contact with Gasoline
as well as Oil (Fig.2a) sorption was lower compared to compact in contact
with the same sorbates (Fig.2b). Each time sorbate amount for the dry sand
stopped at the level of approximately 8–11g. While, for the compact sorbent
balance for the sorbate amount was achieved for approximately 18–20g.

Fig. 2. Experimental results of the sorbate amount in function of time for:
a) dry sand as a sorbate, b) compact sorbate
Source: authors
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In the first stage of the sorption process a dynamic increase of the sorbate
amount was noticed, approximately 200 s and 500 s for the dry sand and
compact, respectively (Fig.3a–b).While, at the end of the sorption process
stabile but relatively slow increase was observed (Fig.3b and Fig.3 c–d).

Fig. 3. Experimental results of the sorbate amount in function of time for:
a) dry sand as a sorbate, b) compact sorbate
Source: authors

First, the linear regression was applied for the description of the sorption
results and the received results of the R square were extremely low (0.32 – 0.62)
(Table 1). However, when the non-linear regression was used, the R square
values for non-linear regression were higher compared to the linear one, and
were in range of 0.50 –the R square values for compact in contact with Gasoline
and Oil were higher compared to the application of sand for the same sorbates.
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Each time for the linear regression the intercept coefficient “b” was expressed
as a positive value as well as slope coefficient “a”.
Table 1. Linear description of the analyzed sorbents and the sorbates for
different process conditions

Analyzed case

Equation

R square

Sand Gasoline (100%)

f(x) = 0.0041x + 6.42

0.32

Sand Oil (100%)

f(x) = 0.0024x + 13.59

0.58

Compact Gasoline (100%)

f(x) = 0.0043x + 7.32

0.44

Compact Oil (100%)

f(x) = 0.0033x + 13.43

0.62

Sand Gasoline – Oil (50% – 50%)

f(x) = 0.0048x + 7.02

0.49

Compact Gasoline – Oil (50% – 50%)

f(x) = 0.0027x + 14.45

0.60

Table 2. Non-linear description of analyzed sorbents and sorbates for
different process conditions

Analyzed case

Equation

R square

Sand Gasoline (100%)

f(x) = –0.0000222x + 0.016x + 5.38

0.50

Sand Oil (100%)

f(x) = –0.0000022x + 0.007x + 5.38

0.63

Compact Gasoline (100%)

f(x) = –0.0000152x + 0.015x + 6.01

0.74

Compact Oil (100%)

f(x) = –0.0000032x + 0.010x + 11.03

0.80

Sand Gasoline – Oil
(50% – 50%)

f(x) = –0.0000172x + 0.017x + 5.49

0.72

Compact Gasoline – Oil
(50% – 50%)

f(x) = –0.0000022x + 0.009x + 11.89

0.79

Moreover,the analysis of the standard deviation (SD) for the linear (0.97–
1.67) and non-linear (SD: 0.80–1.21) regressions indicated lower values of
SD for the non-linear approach (Table 3). Additionally, SD values for the dry
sand gave lower values when calculated with either the linear regression (SD:
0.97–1.40) or the non-linear regression (SD: 0.80–1.10).
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Table 3. Comparison of the standard deviation SD for the linear and non-linear
description of the sorption process for different conditions

Analyzed case

SD – linear
equation

SD – non-linear
equation

Sand Gasoline (100%)

0.97

0.84

Sand Oil (100%)

1.40

1.10

Compact Gasoline (100%)

1.06

0.86

Compact Oil (100%)

1.59

1.16

Sand Gasoline – Oil (50% – 50%)

1.08

0.80

Compact Gasoline – Oil (50% – 50%)

1.67

1.21

Graphical presentation of the regression method reflected that the non-linear approach much better mimics experimental results (Fig. 4a–f). Each
time the application of the linear regression indicated the constant increase
of the sorbate amount, which was contrary to the acquired results. While,
the shape of function prepared with the non-linear regression mimics experimental results much better compared to the linear equation. The starting
point for both, the linear and the non-linear regression, was a positive value,
on the contrary to the acquired results. However, the difference between
the experimental and numerical results was much lower for the non-linear
regression compared to the linear regression. Depending on the analyzed
case it was equal to 6.40–14.40 and 5.40–11.90 for the linear regression and
the non-linear regression, respectively. Moreover, there was a difference
between the numerical and experimental in the end points. Each time for
the linear regression the end point was higher compared to the experimental
result (approximately 6%), while for the non-linear regression lower values
were observed (approximately 5%).
Moreover, the analysis of residuals indicated that in case of the non-linear
regression they were distributed randomly. While, for the linear regression
non-random structure of the residual was evident. Therefore, it suggests
that the non-linear regression fits the data well, while the linear regression
fits the data poorly.
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Fig. 4. Experimental results of the sorbate amount in function of time for: a) Sand
with 100% of Gasoline, b) Compact with 100% of Gasoline, c) Sand with 100% of
Oil, d) Compact with 100% of Oil, e) Sand with Gasoline and Oil (50% – 50%),
f) Compact with Gasoline and Oil (50% – 50%). The blue color – experimental
results; grey color – the linear regression; orange color –the non-linear regression
Source: authors
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4. Conclusions
In this research it was presented that the linear approach is not suitable to
describe the results of the sorption process for dry sand and the compact in
contact with Gasoline and Oil. In the first step of the sorption a dynamic
increase of the sorbate amount is observed, while at the end the process it
is more stable. Therefore, the non-linear regression mimics much better the
shape of the experimental results compared to the linear approach.
Moreover, for the linear and non-linear regression the starting point was
a positive value, which was in opposition to the acquired results. However,
the difference between the experimental and the numerical results was much
lower for the non-linear regression, compared to the linear regression. Furthermore, there was a difference for the end points between the numerical
and the experimental. Each time for the linear regression the end point was
higher, compared to the experimental result (approximately 6%), while for
the non-linear regression the lower values were observed (approximately 5%).
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Badanie betonu na kruszywie odpadowym
w warunkach oddziaływania temperatur pożarowych
Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych próbek betonowych na kruszywie odpadowym. Próbki zostały poddane badaniom niszczącym po
wygrzaniu w piecu, gdzie proces przebiegał według krzywej pożarowej temperatura –
czas. Badano również wpływ czasu wiązania betonu na wytrzymałość na ściskanie.
Słowa kluczowe: kruszywo recyklingowe, pożar, wytrzymałość betonu

Examination of Concrete Produced on the
Waste Aggregate in Fire Temperatures
Abstract

The article presents the results of the research dealing with the strength of concrete samples on the waste aggregate. The samples were subjected to the destructive
tests after the warming in the oven where the process was running according to the
fire curve, temperature – time. The influence of the concrete setting on the strength
and the compression was tested.
Keywords: recycle aggregate, fire, strength of concrete

Wprowadzenie

Począwszy od epoki kamiennej człowiek wpadł na pomysł łączenia ze sobą
pokruszonych skał ze spoiwem, uzyskując w ten sposób materiał zwany betonem.
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Początki jego stosowania datuje się na VI w. p.n.e. Do najważniejszych i najstarszych budowli wykonanych z betonu zaliczyć można Panteon w Rzymie,
Wielki Mur Chiński czy starożytne wodociągi. W najstarszych wersjach betonu
jako spoiwo zastosowanie miało wapno hydrauliczne z dodatkiem naturalnych
materiałów wiążących (pucolany) lub sztucznych (sproszkowanej ceramiki) [1].
W dzisiejszych czasach beton to nie tylko okruchy skalne. Kruszywo w mieszance stanowi co najmniej trzy czwarte objętości betonu [2]. Jako kruszywa
używa się andezytu, bazaltu, diabazu, granitu, piasku, arkozy, wapienia, marmuru, a także kruszyw otrzymanych w wyniku działania człowieka. Często
są to odpady przemysłowe lub materiały nadające się do recyklingu. Do tego
typu kruszywa można zaliczyć odpady z ceramiki sanitarnej. Niezwykle ważnym i istotnym aspektem jest wpływ wytwarzania betonu oraz jego użycia na
środowisko. Produkcja składników betonu i jego transport znacznie wpływają
na emisję CO2. Według przeprowadzonych badań, produkcja cementu stanowi
trzecie największe źródło emisji CO2 na świecie. Aż 8% produkowanego na
kuli ziemskiej tlenku węgla (IV) pochodzi z produkcji cementu. Właśnie z tego
powodu beton został objęty programem budownictwa zrównoważonego [3, 4].
Warunki zewnętrzne mają istotny wpływ na wytrzymałość betonu. Elementy konstrukcyjne wykonane z betonu (najczęściej z żelbetu) mogą tracić swoje
fizyczne właściwości, szczególnie w warunkach podwyższonej temperatury.
Wahania temperatury zależnej tylko od warunków atmosferycznych nie mają
większego znaczenia dla wytrzymałości betonu w niewielkich konstrukcjach.
W większych budowlach należy wziąć pod uwagę odkształcalność termiczną, czyli zdolność ciała do zmiany wymiarów pod wpływem temperatury.
Szczególnym przypadkiem jest przejście przez punkt 0, czyli w momencie gdy
temperatura otoczenia spada poniżej 0°C i następuje zmiana stanu skupienia
wody [2]. Woda zmieniając swój stan z ciekłego w stały, zwiększa objętość
o 8%, a zmiana ta może mieć destrukcyjny wpływ na beton [6]. Dlatego, aby
zminimalizować wpływ zmiany objętości wody oraz by nie doszło do uszkodzenia betonu, stosuje się domieszki aeracyjne, dzięki którym struktura betonu
uzyskuje odporność na niskie temperatury. Mieszanki aeracyjne mają również
wpływ na wytrzymałość powstałego betonu.
W artykule opisano wpływ temperatur pożarowych, sięgających nawet kilkuset stopni przy spalaniu materiałów celulozowych, na wytrzymałość betonu
na kruszywie odpadowym. Według statystyk Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej, w 2017 r. doszło do 125 892 pożarów w skali całego kraju,
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a 34 808 z nich dotyczyło obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnych.
Skala poruszanego problemu jest zatem ogromna.
Ze względu na szerokie zastosowanie w budownictwie beton, a także jego
składniki poddaje się surowej ocenie jakości i badaniom na różnych etapach
produkcji, a także eksploatacji w budowlach. Do jednego z ważniejszych badań,
które pozwala stwierdzić przydatność betonu w zależności od zastosowania
jest poddanie znormalizowanych próbek walcowych lub sześciennych próbie
wytrzymałości na ściskanie [5]. W niniejszym artykule skoncentrowano się
właśnie na tym badaniu.
1. Zagadnienia teoretyczne
1.1. Wytrzymałość betonu w zależności od wieku

Mieszanka betonowa po wylaniu wiąże. Reakcje chemiczne w betonie zachodzą głównie w fazie ciekłej. Wytrzymałość betonu jest ściśle zależna od czasu,
w którym beton dojrzewa. Początkowo wytrzymałość ta jest równa 0.

Rys. 1. Procent wytrzymałości 28-dniowej w zależności od stosunku wodno-cementowego i czasu dojrzewania
Źródło: [2]
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Z czasem jednak wzrasta. Jest to szczególne istotne w budownictwie, gdy
wznosi się koleje kondygnacje. Odpowiedni czas, po którym beton dojrzewa
i osiąga wymaganą wytrzymałość pozwala np. zdjąć deskowanie czy przejść
do wznoszenia kondygnacji powyżej. W praktyce wytrzymałość betonu
określa się po 28 dniach. Istotny wpływ na szybkość uzyskania odpowiedniej
wytrzymałości przez beton ma stosunek mieszanki wodno-cementowej. Im
stosunek ten jest mniejszy, tym beton szybciej uzyskuje zakładaną wytrzymałość. Jeżeli stosunek wody do spoiwa rośnie, tym samym opóźnia się czas,
po którym beton osiąga wymaganą wytrzymałość.
1.2. Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie

Beton ma wiele zastosowań w budownictwie. Jest podstawowym materiałem, z którego wykonane są płyty prefabrykowane, konstrukcje żelbetowe,
ławy i stopy fundamentowe, płyty stropowe. Ze względu na przeznaczenie
w konstrukcji, beton dzieli się na konstrukcyjny, konstrukcyjno-izolacyjny,
izolacyjny, architektoniczny [1]. W zależności od zastosowania w budownictwie należy dobrać jego odpowiedni rodzaj. Kierując się wyborem, należy
wziąć pod uwagę kwestie wytrzymałościowe, gdyż to od nich zależeć będzie
bezpieczeństwo konstrukcji, a także warunki ekonomiczne. Beton o wyższej
wytrzymałości na ściskanie będzie droższy. Należy zatem poszukać kompromisu pomiędzy wytrzymałością a ceną.
Klasyfikacja betonu na ściskanie obejmuje beton zwykły, ciężki i lekki.
Podział ten jest przywołany w normie PN-EN 206+A1:2016-12.

Rys. 2. Klasyfikacja betonu ze względu na gęstość
Źródło: opracowanie własne

Wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie określa się na znormalizowanych próbkach walcowych (o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm), a także
na próbkach sześciennych o boku 150 mm. Wytrzymałość charakterystyczna
jest to wartość wytrzymałości, poniżej której może znaleźć się jedynie 5%
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wszystkich możliwych przebadanych próbek. Klasy wytrzymałości na ściskanie
opisywane są za pomocą symboli literowo-słownych.
2. Materiały i metodyka badań
2.1. Ogólna charakterystyka materiałów poddanych badaniu

Badane próbki powstały na bazie kruszywa z ceramiki sanitarnej. Kruszywo
klasyfikuje się jako recyklingowe. Jego główne pochodzenie to ceramika biała,
z której wykonane są umywalki, wanny, kolanka maskujące, pisuary itp. Stosunek wodno-cementowy, który posłużył do wykonania mieszanki betonowej, wyniósł 0,4. Próbki zostały wykonane na bazie cementu portlandzkiego
CEM I 32,5R. Wykonano je z mieszanek podstawowych, a także z domieszką
napowietrzającą. W tabeli 1 przedstawiono skład wagowy mieszanek betonowych. Do identyfikacji mieszanek na potrzeby badań wprowadzono oznaczenia
literowo-liczbowe, a ich znaczenie podano w tabeli 2.
Tabela 1. Składy wagowe mieszanek podstawowych oraz z domieszką
napowietrzającą w kg/m3

Seria
betonu

Cement

Kruszywo recyklingowe

Portlandzki
CEM I 32,5R

Frakcja
0–4mm

Frakcja
4–8mm

Woda

Domieszka

P-0*

488,0

997,14

398,86

199,0

–

P-5*

487,51

997,14

398,86

199,0

0,49

P-10*

487,02

997,14

398,86

199,0

0,98

*z cementem portlandzkim, gdzie liczba oznacza stopień napowietrzenia
Źródło: opracowanie własne

Składniki zostały wymieszane w betoniarce DZB-300, a czas ich mieszania wyniósł 3 min. Mieszanie prowadzono w temperaturze 20°C, przy
wilgotności względnej na poziomie 60%. Próbki zostały odlane do form ze
styropianu i odpowiednio je pielęgnowano. Część z próbek zniszczono po
osiągnięciu dojrzałości (po 28 dniach), a pozostałe niszczono sukcesywnie
po 7, 14, 28, 56 i 90 dniach.
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2.2. Stanowiska badawcze

Badania próbek w podwyższonych temperaturach, zbliżonych do temperatur
pożarowych, prowadzone były w piecu specjalnym PK 1100/5 zasilanym za
pomocą energii elektrycznej. Komora właściwa ma objętość około 0,7 m3. Piec
posiada sekcje grzewcze wykonane z drutu oporowego Kanthal A1. Elementy
grzejne wykonane zostały na kształt solenoidu. Do rejestracji wyników badań
służy komputer obsługujący stanowisko. Wyposażony jest on w specjalistyczne oprogramowanie ThermoPro, które umożliwia zaprogramowanie procesu
cieplnego poprzez podanie czasu nagrzewania, temperatury, a także liczby
odcinków procesów, które powinny zostać zrealizowane. Dodatkowo istnieje
możliwość śledzenia rozkładu temperatury w badanym elemencie za pomocą
termopar NiCr-Ni, które spełniają wymagania normy [10]. Rejestracja sygnałów z termopar prowadzona jest za pomocą programu Data Recorder-Piec.
Sygnał analogowy (ciągły) z urządzeń wejściowych (termopar) przetwarzany
jest na sygnał cyfrowy w specjalnym przetworniku analogowo-cyfrowym
(ADAM-4051-BE).
Badania niszczące na ściskanie próbek sześciennych i walcowych przeprowadzono za pomocą systemu Advantest 9 firmy Controls. Głównym
elementem systemu jest prasa hydrauliczna. Cieczą roboczą jest olej hydrauliczny, a różnica potencjałów (ciśnień) wytwarzana jest za pomocą pompy
wielotłoczkowej. Maszyna jest w stanie wygenerować siłę nacisku do 3000 kN
(dotyczy ściskania). Układ pomiarowy stanowił komputer ze specjalistycznym
oprogramowaniem, które przetwarza i rejestruje sygnały z maszyny.

Rys. 3. Stanowisko do badania próbek w podwyższonych temperaturach
(po lewej) oraz stanowisko do badania wytrzymałości na ściskanie
Źródło: opracowanie własne
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2.3. Charakterystyka próby badawczej

Przed przystąpieniem do właściwych badań wykonano próbki o określonym
składzie. Mieszankę betonową przelano do specjalnych form i pozostawiono
do związania. Przeprowadzone badania należały do grupy prób niszczących,
które charakteryzują się przyłożeniem siły do badanego elementu, a następnie zwiększaniu jej wartości − aż do granic wytrzymałości danego materiału.
Niektóre próbki zostały wcześniej wygrzane w temperaturze 400 i 800°C przed
zniszczeniem. Podczas prowadzonego badania dążono, aby wzrost temperatury w piecu zbliżony był do standardowego pożaru. Zależność przyrostu
temperatury w czasie w warunkach pożaru opisano za pomocą wzoru (1):
T = 20 + 345log(8 ∙ t + 1)

(1)

gdzie:
T – temperatura [°C];
t – czas [min].
Rozkład temperatury monitorowano w specjalnie nawierconej próbce
w kształcie walca. Termopara regulacyjna rejestrowała temperaturę powietrza
w komorze pieca. Otwór pod termoparę CH8 wykonany został na środku
podstawy (koła) próbki do głębokości 150 mm. Otwór pod termoparę CH9
wykonano 25 mm od krawędzi podstawy. Termopara CH10 zamocowana
była do powierzchni bocznej próbki. Otwory zostały uszczelnione wełną mineralną, aby ograniczyć przenikanie ciepła na drodze innej niż przewodzenie.
Po osiągnięciu zadanej temperatury, utrzymywano ją jeszcze przez godzinę.
Następnie przerywano proces grzania i próbki stygły przez około dobę do
temperatury pokojowej.
Próbek, których wytrzymałość na ściskanie badano w zależności od czasu
dojrzewania, nie wygrzano. Uznawano, że próbka uległa zniszczeniu zgodnie
z normą [5], gdy wszystkie cztery powierzchnie zewnętrzne były spękane
równomiernie, a powierzchnie stykające się z płytkami dociskowymi były
uszkodzone nieznacznie. Obserwator porównał wszystkie próbki poddane
próbie niszczącej z rysunkami zawartymi w normie opisującej wytrzymałość
na ściskanie próbek do badań. Wynik uznano za pozytywny, gdy stan faktyczny zgadzał się z oczekiwaniami zawartymi w normie [5].
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Rys. 4. Próbki sześcienne zniszczone prawidłowo
Źródło: [5]

Rys. 5. Próbki sześcienne zniszczone nieprawidłowo
Źródło: [5]

3. Wyniki badań

Badaniom poddano 30 próbek sześciennych, które wygrzano w temperaturze
400 lub 800°C. 75 próbek kostkowych nie wygrzano, lecz sukcesywnie znisz-
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czono na maszynie wytrzymałościowej po 7, 14, 28, 56 i 90 dniach. Rozkład
temperatury próbek wygrzanych w piecu specjalnym był stale monitorowany
i zapisywany za pomocą specjalistycznego oprogramowania na dysku komputera. Przykładowy rozkład temperatury w specjalnie nawierconej próbce
walcowej (dodatkowej) przedstawiono na rys. 6.

Rys. 6. Rozkład temperatury w próbce walcowej
Źródło: opracowanie własne

Badania rozkładu temperatury w walcowym elemencie z betonu dowiodły,
że największy jej wzrost w czasie następuje początkowo bezpośrednio na
granicy styku faz powietrze-beton, a im głębiej próbki, temperatura wzrasta
wolniej. Po około 2,5 godz. od uruchomienia procesu grzejnego, temperatury
zrównały się. Oznacza to, iż próbka nagrzała się równomiernie w całej objętości. Z kolei podczas stygnięcia elementu, zaobserwowano utrzymywanie się
takiej sytuacji jeszcze kilka minut po odłączeniu źródła energii elektrycznej,
a następnie temperatura warstw wewnętrznych była wyższa niż temperatura
warstw zewnętrznych.
W pierwszej kolejności przeprowadzono badania niszczące na próbkach
sześciennych niewygrzanych, aby sprawdzić wytrzymałość próbek bez wpływu temperatur pożarowych.
Na rys. 7 pokazano wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek, które
niszczono po 7, 14, 28, 56 i 90 dniach. Z przeprowadzonych badań wynika, że
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wydłużając czas dojrzewania betonu, uzyskuje się wyższą wytrzymałość na ściskanie. Jest to istotne z punku czasu realizacji inwestycji, stosując tzw. przerwy
technologiczne, czyli czas potrzebny na uzyskanie minimalnej wytrzymałości
przez element budowlany.

Rys. 7. Średnia wytrzymałość betonu z cementu portlandzkiego na ściskanie
w czasie (próbki sześcienne nie wygrzane)
Źródło: opracowanie własne
Tabela 2. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie betonu z cementu
portlandzkiego (próbki sześcienne)

Oznaczenie
próbki

Czas
dojrzewania

fc
[MPa]

s
[MPa]

v
[%]

fcMax
[MPa]

fcMin
[MPa]

74,07

0,80

1,09

75,20

73,40

78,27

0,99

1,27

79,60

77,20

P10

70,53

5,00

7,10

77,60

67,39

P-0

78,23

1,56

2,00

80,00

76,20

80,73

0,79

0,98

81,80

79,90

P10

79,27

1,80

2,27

81,02

76,79

P-0

83,87

0,09

0,11

84,00

83,80

86,20

1,45

1,68

85,58

84,82

85,82

0,33

0,38

86,17

85,38

P-0
P-5

P-5

P-5
P10

7 dni

14 dni

28 dni
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cd. Tabeli 2

Oznaczenie
próbki

Czas
dojrzewania

fc
[MPa]

s
[MPa]

v
[%]

fcMax
[MPa]

fcMin
[MPa]

84,27

1,07

1,26

85,30

82,80

85,80

0,85

0,99

86,83

84,75

P10

99,13

1,33

1,34

101,02

98,15

P-0

96,67

2,32

2,40

98,6

93,41

P-0
P-5

P-5

56 dni

90 dni

P10

94,18

6,36

6,76

100,32

85,41

92,79

5,65

6,09

100,77

88,39

Źródło: opracowanie własne

Wyniki przedstawione na rys. 8 dotyczą próbek walcowych, które zostały
wygrzane w temperaturze 400°C, 800°C lub nie były w ogóle wygrzewane
(próba kontrolna).

Rys. 8. Średnia wytrzymałość próbek walcowych na ściskanie
Źródło: opracowanie własne

Badania dowiodły, że oddziaływanie podwyższonych temperatur na próbki
betonowe powoduje spadek ich wytrzymałości na ściskanie. Najprościej można
wytłumaczyć ten fakt powstawaniem rys w strukturze próbki i osłabieniem
kontaktu kruszywo-zaczyn. Rośnie również porowatość zaczynu i następuje
odparowanie wody.
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Tabela 3. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek walcowych

Oznaczenie
próbki

Temperatura
wygrzewania

fc
[MPa]

s
[MPa]

v
[%]

fcMax
[MPa]

fcMin
[MPa]

86,77

4,04

4,65

92,24

79,91

87,82

3,44

3,92

93,34

82,45

P-10

89,60

4,13

4,61

93,61

81,61

P-0

50,53

7,67

15,18

59,88

38,9

47,57

4,86

10,21

55,53

42,35

P-10

32,29

10,51

32,56

39,71

14,28

P-0

52,86

4,21

7,97

58,61

48,49

34,09

2,96

8,67

36,82

29,11

24,39

2,22

9,08

28,4

21,46

P-0
P-5

P-5

P-5

20°C

400°C

800°C

P-10
Źródło: opracowanie własne

Zaobserwowano zależność, że im wyższa temperatura ekspozycji próbek
betonowych na podwyższoną temperaturę, tym większy spadek wytrzymałości na ściskanie. Największy spadek wytrzymałości na ściskanie dotyczył
próbek najbardziej napowietrzonych. Nastąpił znaczny spadek wytrzymałości
próbek, które wygrzano do temperatury 800°C. Pojawiła się tu pewna wątpliwość dotycząca zastosowania cementu portlandzkiego.
Uwagi końcowe

Przeprowadzone badania dowiodły, że na wytrzymałość betonu na ściskanie
ma wpływ czas dojrzewania, a także temperatura ekspozycji. Ekstremalne
temperatury, jakie występują w warunkach pożarowych, znacznie osłabiają
badany parametr. Oddziaływanie temperatury 800°C na próbki o oznaczeniu
P-10 powodowało spadek wytrzymałości na ściskanie nawet o 73% w porównaniu do próby kontrolnej. Zaobserwowano związek między temperaturą
ekspozycji a wytrzymałością na ściskanie i dowiedziono, że wraz ze wzrostem
temperatury spadek wytrzymałości jest większy. Ma to szczególne znaczenie
podczas oględzin budowli po pożarze i stwierdzeniu, czy nadaje się dalej do
eksploatacji.
Wyniki badań świadczą również o tym, że uzyskano beton o wysokiej wytrzymałości. Badania dowiodły o przydatności stosowania kruszywa z ceramiki

białej w produkcji betonu z cementu portlandzkiego, gdy nie występuje czynnik
pożarowy. Oddziaływanie wysokich temperatur znacznie osłabia strukturę betonu powstałego z cementu portlandzkiego, w związku z czym należy poszukiwać innych rodzajów betonu, gdy zagrożenie czynnikiem pożarowym jest duże.
Z ekologicznego punktu widzenia ponowne wykorzystanie ceramiki białej jako kruszywa jest bardzo korzystne, gdyż nie podlega ona biodegradacji.
Opublikowane wyniki próby badawczej mogą być podstawą do dalszych badań
nad zastosowaniem materiałów recyklingowych jako kruszywa.
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Koncepcja zastosowania analizy cyklu życia
w ocenie środowiskowej stałych heterogenicznych
paliw rakietowych
Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej sześciu składów stałych
heterogenicznych paliw rakietowych, zawierających jako utleniacz tylko chloran(VII)
amonu (AP), tylko azotan(V) amonu lub chloran(VII) amonu (AP) i azotan(V)
amonu lub chloran(VII) amonu (AP) i azotan(V) sodu (NaNO3) i zawierających
jako plastyfikator adypinian dioktylu (DOA) oraz jako lepiszcze syntetyczne kauczuki HTPB lub PBAN. Analizę porównawczą przeprowadzono w oparciu o metodę
Ekowskaźnika dla jednej kategorii wpływu zmiany klimatu w ramach kategorii
szkody zdrowie ludzkie. Analizowano wpływ gazowych produktów spalania poprzez potencjały globalnego ocieplenia dla warunków stałego ciśnienia w komorze
wynoszącego 7 MPa i ciśnienia na wylocie komory równego 0,1 MPa. Wykorzystano
wersje hierarchiczną w ramach oceny wielkości wpływu. Analiza wykazała, że dla
każdego z analizowanych paliw rakietowych produkty gazowe na wylocie komory
mają wyższą wartość, łączną liczbę Ekowskaźnika, czyli wyższy potencjalny wpływ
na zmiany klimatu.
Słowa kluczowe: paliwa rakietowe, produkty spalania, ekowskaźnik
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The Concept of the Use of Life Cycle Analysis
in the Environmental Assessment of the
Heterogeneous Solid Rocket Propellants
Based on the HTPB Rubber and the PBAN
Abstract

The paper presents results of a comparative analysis of six fixed compositions
of heterogeneous rocket fuels containing only the ammonium perchlorate (AP), only
the ammonium nitrate or the ammonium perchlorate (AP) and the ammonium
trioxochlorate or the ammonium perchlorate (AP) and the sodium nitrate (NaN)
as the oxidiser, and as plasticizer containing the di-octyl adipate (DOA) and the
HTPB or the PBAN rubbers as the synthetic binders. A comparative analysis was
carried out based on the Eco-indicator method for a single category of climate
change impact under the category of the human life damage. The analysis was
carried out of the impact of the gaseous burning products by the global warming
potential for the constant pressure conditions in the chamber equalling to 7MPa
and pressure on the chamber outlet equalling to 0.1 MPa. Use was made of the
hierarchical version under appraisal of the magnitude of the exerted impact. The
analysis has shown that for each of the analysed rocket fuels gaseous products on
the outfall of the chamber have a higher total value of the number of points of the
eco-indicator, i.e. a higher potential impact on the climate changes.
Keywords: rocket fuels, combustion products, eco-indicator

Wstęp

Aktualnie metoda oceny oddziaływania na środowisko EIA (ang. Environmental Impact Assesment) oraz analiza cyklu życia produktu LCA (ang. Life
Cycle Analisys) najpełniej odzwierciedlają rzeczywisty wpływ człowieka na
środowisko. Pierwsza z metod znajduje zastosowanie głównie przy lokalizacji inwestycji gospodarczych, a druga, zwana także ekobilansem, doskonale
nadaje się do kompleksowych badań produktów. LCA jest stosunkowo nową
techniką zarządzania środowiskowego. Należy do niewielu narzędzi stwarzających podstawy do identyfikacji, kwantyfikacji i oceny wpływu oraz ustalenia
sposobów poprawy jakości środowiska. Jednym z podstawowych założeń LCA
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jest badanie aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów w całym
okresie życia wyrobu (tj. „od kołyski do grobu”) począwszy od pozyskania
surowców przez produkcję, użytkowanie, aż do momentu kiedy stanie się
odpadem i zostanie poddany procesom odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwieniu. Dlatego LCA daje możliwość porównania oddziaływania na
środowisko różnych towarów o podobnym zastosowaniu na różnych etapach
ich wykorzystania [1–7].
1. Metodyka badawcza

Normy PN-EN ISO 14040:2009 [8] i PN-EN ISO 14044:2009 [9] skutecznie
uporządkowały problematykę zarządzania środowiskiem i zdefiniowały jej
zasady oraz ustanowiły wiele standardów. Norma „wprowadzająca” PN-EN
ISO 14040:2009 omawia podstawowe zasady oceny tzw. „cyklu życia produktu”. LCA materiałów uwzględnia zużycie surowców, zużycie energii, transport
oraz analizę tzw. wyjść, czyli odpadów, emisji zanieczyszczeń do powietrza,
wody i gleby. Metoda badawcza wg tych norm definiuje cztery podstawowe
etapy przeprowadzania tej analizy, a mianowicie definicje celu, zakresu badań,
analizę inwentarzową oraz interpretację otrzymanych wyników.
W etapie pierwszym (określenie celu i zakresu) powinno się wskazać
zamierzone zastosowanie, powody prowadzenia badań i odbiorcę, tj. komu
zamierza się zakomunikować wyniki. Przy ustalaniu zakresu istotne jest
zdefiniowanie systemu wyrobu oraz jednostki funkcjonalnej. System wyrobu
to zbiór materiałowo i energetycznie połączonych procesów jednostkowych
spełniających jedną lub więcej określonych funkcji. Proces jednostkowy
to najmniejsza część systemu wyrobu, dla której gromadzone są dane. Jednostka funkcjonalna to podstawowa jednostka miary, dla której przeprowadzane
są obliczenia i przedstawiane rezultaty. Jednostką funkcjonalną może być
np. 1Mg produktu, 1MJ energii lub 1 m2 powierzchni.
W etapie drugim (analiza zbioru, Life Cycle Inventory, LCI) należy zgromadzic i określić zbiór wejść (materiałów i energii) i wyjść (odpady, emisje), które
są przyporządkowane do procesów jednostkowych znajdujących się w strukturze systemu wyrobu. LCI bazuje na bilansie materiałowym i energetycznym.
Trzeci etap obejmuje ocenę wpływu cyklu życia (LCIA – ang. Life Cycle Impact Assessment). LCIA polega na dokonaniu wpływu na środowisko
przyrodnicze w ramach różnych problemów środowiskowych (tzw. kategorii
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wpływu) np. eutrofizacja, zmiany klimatu. Faza ta wiąże wyniki poprzedniego etapu ze wskaźnikami oceny wpływu danego procesu wytwórczego na
środowisko.
Ostatni etap stanowi interpretacja wyników. Celem interpretacji jest
analiza wyników uzyskanych w ramach poszczególnych etapów, a także wyjaśnienie ograniczeń przeprowadzonego badania (np. brak lub niska jakość
danych) i określenie ich wpływu na końcowe rezultaty.
Przeprowadzenie analizy LCA daje możliwość zapobiegania problemom
środowiskowym na etapie projektowania, planowania i rozwoju wyrobów.
LCA umożliwia udoskonalanie wyrobów (np. ocena i porównanie rozwiązań
technologicznych). LCA ma zastosowanie także w planowaniu strategicznym
(np. umożliwia identyfikację środowiskowo słabych punktów w procesach
produkcyjnych i cyklach życia wyrobów). Przeprowadzając analizę LCA, wdrażany jest system zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001
i znakowania środowiskowego.
W artykule opisany zostanie wpływ gazowych produktów spalania wytypowanych sześciu składów paliw rakietowych zawierających jako utleniacz
tylko chloran(VII) amonu (AP), tylko azotan(V) amonu lub chloran(VII)
amonu (AP) i azotan(V) amonu lub chloran(VII) amonu (AP) i azotan sodu
(NaN) i zawierających jako plastyfikator adypinian dioktylu (DOA) oraz
jako lepiszcze syntetyczne kauczuki HTPB lub PBAN w oparciu o metodę
Ekowskaźnika dla jednej kategorii wpływu zmiany klimatu w ramach kategorii szkody zdrowie ludzkie.
Analizowane paliwa rakietowe są wykorzystywane do napędów rakietowych,
np. w promach i rakietach kosmicznych. Dominującą ich część stanowią paliwa chemiczne, mimo prób zastosowania innych źródeł energii, jak jądrowa,
fotonowa czy elektromagnetyczna. Dzielą sią one na ciekłe, stałe i hybrydowe.
Paliwa rakietowe stałe dzielimy na homogeniczne i heterogeniczne. Pomimo
relatywnie długiego czasu ich stosowania w dalszym ciągu prowadzone są
prace w celu modyfikacji ich właściwości termodynamicznych, balistycznych
i użytkowych [10–33].
2. Kategoria wpływu – zmiany klimatu w metodzie Ekowskaźnika

Często metodologia w LCA oparta jest na metodzie Ekowskaźnika. Metodyka
ta stanowi skuteczne narzędzie do porównywania poszczególnych rodzajów
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materiałów o podobnym zastosowaniu i umożliwia wybór wyrobów proekologicznych zarówno przez konsumentów, jak i producentów, w tym dostawców
i podwykonawców.
Kategoria szkody zdrowie ludzkie jest pierwszą z trzech kategorii szkód
w metodzie Ekowskaźnika, składa się z sześciu kategorii wpływu, ale ma
wspólną jednostkę ich charakteryzowania tzn. skalę DALY opracowaną
przez Murray’a [34] i stosowaną aktualnie przez Bank Światowy oraz Światową Organizację Zdrowia. Wspólna jednostka jest możliwa ze względu
na stosowane punkty końcowe, a nie punkty pośrednie, jak w metodzie
CML Baseline. Skala DALY różnym schorzeniom przypisuje różne wagi od
zera dla założonego idealnego zdrowia lub jeden w przypadku zgonu. DALY
można wyliczać z liczby lat straconych w wyniku przedwczesnej śmierci YLL
(ang. Years Life Lost), poprzez wymnożenie liczby przypadków przez wagę ze
skali DALY oraz liczbę lat straconych życia wskutek przedwczesnej śmierci.
Można również wyznaczać jednostkę DALY dla zachorowań nieprowadzących
do zgonu na podstawie liczby lat przeżytych z danym schorzeniem YLD
(ang. Years Life Disabled) poprzez liczbę takich przypadków przemnożoną
przez wagę ze skali DALY.
W ramach kategorii szkody zdrowie ludzkie w metodzie Ekowskaźnika
wymienić można sześć kategorii wpływu: rakotwórczość, działanie na drogi
odechowe związkami organicznymi, działanie na drogi odechowe związkami
nieorganicznymi, zmiany klimatu, promieniowanie jonizacyjne i niszczenie
ozonu stratosferycznego.
Kategoria szkody zmiany klimatu wykorzystuje Model Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC (ang. Intergovernmental Panel on
Climate Change) i służy do oceny kategorii wpływu w metodzie Ekowskaźnika
poprzez potencjały globalnego ocieplenia GWP (ang. Global Warming Potential) wyrażone w kg ditlenku węgla na kg emisji na podstawie modelu FUND
(ang. The Climate Framework for Uncertainty, Negotiation and Distribution)
opracowanej przez Tola [35], który został dostosowany do LCA. Badania
miały na celu określenie wpływu emisji gazów cieplarnianych na zdrowie
człowieka, w szczególności wzrostu liczby zachorowań i zgonów, zmiany
w zasięgach chorób rozprzestrzenianych przez infekcje oraz zwiększenie
ryzyka chorób infekcyjnych. Zatem kategorie wpływu są wyrażone analogicznie jak w metodzie CML Baseline, z tym że w metodzie Ekowskaźnika
potencjał GWP wymnażany jest poprzez współczynnik szkody dla jednej
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z trzech substancji odniesienia na podstawie ich czasu życia. Zakłada się,
np. wg badań Tol’a, że gazy z czasem życia poniżej 20 lat zachowują się jak
metan, gazy z czasem życia 20 ÷ 110 lat zachowują się jak ditlenek węgla, a gazy
z czasem życia powyżej 110 lat zachowują się jak tlenek diazotu.
3. Szacowanie numeryczne produktów spalania stałych
heterogenicznych paliw rakietowych (SHPR)

Jednym z programów, który pozwala na oszacowanie numeryczne wartości
parametrów termochemicznych i termodynamicznych oraz produktów powstających podczas spalania stałych heterogenicznych paliw rakietowych
(SHPR) przy stałym ciśnieniu jest program ICT-Thermodynamic-Code [36].
Metoda ta wykorzystuje prawo działania mas i bilansu masy do obliczenia
równowag chemicznych i umożliwia obliczenie 75 produktów powstających
podczas reakcji spalania, z których 40 może być w stanie ciekłym lub stałym.
Do obliczeń stosowane jest równanie stanu gazu doskonałego.
4. Wyniki potencjalnego wpływu na zmiany klimatu analizowanych SHPR

Wytypowane do analizy składy paliw rakietowych oraz ilości wydzielonych
produktów gazowych w postaci CO and CO2 zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Składy wytypowanych do badań stałych heterogenicznych paliw
rakietowych na bazie HTPB i PBAN oraz ilości wydzielonych produktów

Nazwa stałego
heterogenicznego
paliwa
rakietowego (SHPR)

Skład

Ciśnienie
pomiaru [MPa]

Temperatura
pomiaru [K]

Ilość
wydzielonego
CO [%mol]

Ilość wydzielonego
CO2 [%mol]

gazowych w postaci CO and CO2

SHPR1a

75% AP, 10% Al, 3%
DOA, 12% HTPB

7

3145

25,779

5,133

SHPR1b

75% AP, 10% Al, 3%
DOA, 12% HTPB

0,1

1687

23,437

8,818
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Nazwa stałego
heterogenicznego
paliwa
rakietowego (SHPR)

Skład

Ciśnienie
pomiaru [MPa]

Temperatura
pomiaru [K]

Ilość
wydzielonego
CO [%mol]

Ilość wydzielonego
CO2 [%mol]

cd. Tabeli 1.

SHPR2a

75% AP, 10% Al,
3% DOA, 12% PBAN

7

3291

22,725

6,279

SHPR2b

75% AP, 10% Al,
3% DOA, 12% PBAN

0,1

1866

20,614

9,601

SHPR3a

75% AN, 10% Al,
3% DOA, 12% PBAN

7

2364

22,958

5,916

SHPR3b

75% AN, 10% Al,
3% DOA, 12% PBAN

0,1

1128

20,312

10,076

SHPR4a

75% AN, 10% Al,
3% DOA, 12% HTPB

7

2279

25,673

5,301

SHPR4b

75% AN, 10% Al,
3% DOA, 12% HTPB

0,1

2285

23,316

9,008

SHPR5a

50% AP, 25% NaNO3
10% Al, 3% DOA,
12% HTPB

7

3013

24,981

6,392

SHPR5b

50% AP, 25% NaNO3,
10% Al, 3% DOA,
12% HTPB

0,1

1655

22,407

10,437

SHPR6a

50% AP, 25% NaNO3,
10% Al, 3% DOA,
12% PBAN

7

3185

21,591

8,066

SHPR6b

50% AP, 25% NaNO3
10% Al, 3% DOA,
12% PBAN

0,1

1836

19,370

11,557

Źródło: opracowanie własne
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Wyniki obliczeń dotyczą składów paliw zawierających jako utleniacz: tylko
chloran(VII) amonu (AP), tylko azotan(V) amonu lub chloran(VII) amonu
(AP) i azotan(V) amonu lub chloran(VII) amonu (AP) i azotan sodu (NaN).
Zawierających jako plastyfikator adypinian dioktylu (DOA) oraz jako lepiszcze syntetyczne kauczuki HTPB lub PBAN. Obliczenia przeprowadzono dla
warunków stałego ciśnienia w komorze wynoszącego 7 MPa i ciśnienia po
rozprężeniu się gazów wydostających się z dyszy silnika komory równego
0,1 MPa. Paliwa o powyższych składach należą do materiałów wybuchowych
miotających mających zastosowanie m.in. w silnikach rakietowych oraz również
mogą być stosowane w przemyśle wydobywczym ropy i gazu.
Ponadto, w ramach oceny wielkości wpływu w metodzie Ekowskaźnika,
wykorzystano tzw. wersję kulturową oferowaną przez firmę PreConsultants.
Istnieją wersje hierarchiczne (H), indywidualistyczne (I) oraz egalitarne (E).
W ramach każdej z tych wersji mogą być stosowane średnie kryteria ważenia
(A) lub ważenia typowe dla danego podejścia (H, E lub I). W pracy zastosowano wersję H/A. W tabeli 2 zaprezentowano kryteria ważenia i normalizowania stosowane w różnych wersjach kulturowych w metodzie Ekowskaźnika.
Tabela 2. Kryteria ważenia i normalizowania stosowane w metodzie

Wersja
kulturowa
Zdrowie
ludzkie
Jakość
ekosystemu

I/A
2,149E2

[DALY]

Jednostka

Ważenia

Jednostka

Normalizowania

Jednostka

Ważenia

Jednostka

Normalizowania

Kryterium

Ekowskaźnika w różnych wersjach kulturowych

I/I
400 [Pt] 2,149E2

[DALY]

550 [Pt]

1,784E-4 [PDF*m2] 400 [Pt] 1,784E-4 [PDF*m2] 250 [Pt]

Wykorzystanie
2,878E-8
zasobów

MJ

200 [Pt] 2,878E-8

MJ

200 [Pt]
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Wersja
kulturowa
Zdrowie
ludzkie
Jakość
ekosystemu

1,141E2

[DALY]

Jednostka

Ważenia

Jednostka

Normalizowania

Jednostka

Ważenia

H/A

H/H
400 [Pt] 1,141E2

[DALY]

300 [Pt]

1,748E-4 [PDF*m2] 400 [Pt] 1,748E-4 [PDF*m2] 400 [Pt]

Wykorzystanie
1,325E-4
zasobów
Wersja
kulturowa
Zdrowie
ludzkie

Jednostka

Normalizowania

Kryterium

cd. Tabeli 2.

MJ

200 [Pt] 1,325E-4

E/A
1,132E2

[DALY]

MJ

300 [Pt]

E/I
400 [Pt] 1,132E2

[DALY]

300 [Pt]

Jakość
1,748E-4 [PDF*m2] 400 [Pt] 1,748E-4 [PDF*m2] 500 [Pt]
ekosystemu
Wykorzystanie
MJ
200 [Pt] 1,788E-4
MJ
200 [Pt]
1,788E-4
zasobów
Źródło: opracowanie własne

Kryteria normalizowania stosowane w wersjach kulturowych informują
o wielkościach strumieni odniesienia wyrażających uśrednioną roczną wielkość
wpływu na mieszkańca Europy, do których odnoszony jest etap normalizowania.
Kryteria ważenia informują o ważności danej kategorii szkody. Na podstawie
tabeli 2 można wnioskować, że w wersji kulturowej H/A większe znaczenie
przykłada się do zaburzeń w zakresie zdrowia człowieka i środowiska (wartość
ważenia 400), aniżeli do zasobów naturalnych (wartość ważenia 200). Wszystkie
wersje kulturowe ze średnimi kryteriami ważenia tzn. E/A, I/A, H/A charakteryzują się taką proporcją. Natomiast kryteria normalizowania są odmienne.
Na rys. 1 przedstawiono wyniki obliczeń kategorii wpływu zmiany klimatu
w metodzie Ekowskaźnika dla 1 kg każdego z wytypowanych składów paliw
rakietowych.
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Rys. 1. Wartości Ekowskaźnika w kategorii szkody zmiany klimatu dla
analizowanych stałych heterogenicznych paliw rakietowych w komorze
silnika i po rozprężeniu się gazów
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Przeprowadzenie analizy cyklu życia dla produktu, jakim jest forma użytkowa
wybranych heterogenicznych paliw rakietowych jest trudna z uwagi na brak
specyficznych danych w programie dedykowanym do tego rodzaju analiz
tzn. programie SimaPro. Produkty gazowe w komorze silnika i poza nią po
rozprężeniu się gazów wydostających się z dyszy silnika do otoczenia znajdują
się w stanie gazowym, stałym oraz ciekłym. Brakuje znaczącej ilości danych
dotyczących wpływu w kategorii szkody jakość ekosystemu lub kategorii szkody
zasoby, w szczególności dla produktów takich, jak AlCl, AlCl2, AlCl3 czy stałego
lub ciekłego Al2O3, które istnieją tylko w bardzo małych ilościach w warunkach
wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia, czyli w komorze silnika.
Z uwagi na analizowaną kategorię wpływu zmiany klimatu wzrost potencjału globalnego ocieplenia dla każdego z analizowanych paliw rakietowych
po rozprężeniu się gazów wydostających się z dyszy silnika w odniesieniu
do produktów gazowych w komorze silnika wynikał z obliczeń numerycz-
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nych, które wskazują na nieznaczny spadek tlenku węgla po rozprężeniu się
gazów wydostających się z dyszy silnika o około 10% przy jednoczesnym
praktycznie dwukrotnym wzroście zawartości dwutlenku węgla po rozprężeniu sie gazów do wartości ciśnienia atmosferycznego poza komorą silnika
w stosunku do zawartości określonej w komorze silnika. Przykładowo dla
trzeciego analizowanego składu paliwa rakietowego (SHPR3a) w komorze
silnika odnotowano 22,958%mol CO i 5,915%mol CO2, a po rozprężeniu się
gazów wydostających się z dyszy silnika (SHPR3b) odnotowano 20,31%mol
CO i 10%mol CO2. Taka tendencja jest prawidłowa dla wszystkich analizowanych składów paliw rakietowych i uzasadnia otrzymane wyniki porównawcze
analizy środowiskowej w kategorii szkody zdrowie człowieka na podstawie
kategorii wpływu zmiany klimatu.
Zaprezentowana w pracy metodyka może stanowić skuteczne narzędzie
do porównywania poszczególnych rodzajów grup materiałów, w tym także
wyrobów na bazie paliw rakietowych. Powyższa metodyka będzie w przyszłości nieoceniona przy podejmowaniu decyzji związanych z ich ekologiczną oceną również w technologii ich wytwarzania. Efektem końcowym
LCA w przypadku pełnej walidacji analizowanych kategorii szkody poprzez
skwantyfikowanie i ocenę wpływu, a także ustalenie sposobów poprawy
jakości środowiska w całym okresie cyklu życia wyrobu powinna być podstawą do korzystania z innych narzędzi oceny tj. szacowanie ryzyka, ocena
kosztów cyklu życia (LCC) czy też znakowania środowiskowego (ekoznak,
deklaracje środowiskowe).
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Analiza wpływu kształtu stożkowatej części
prądownicy na jej właściwości hydrauliczne
Abstrakt

W skład hydrantu wewnętrznego wchodzi: wąż, zawór odcinający oraz prądownica. O charakterze swobodnego strumienia wody decyduje kształt (profil) nasadki
z przewodu zasilającego.
Celem artykułu jest analiza wpływu kształtu stożkowatej części prądownicy,
poprzedzającej pyszczek, na jej właściwości hydrauliczne obejmujące prędkość i przyspieszenie strumienia na kierunku przepływu, a także straty ciśnienia wywołane
oporami tarcia. W rozważaniach przyjęto trzy rodzaje tworzącej części stożkowatej:
w postaci linii wklęsłej, prostej (stożek) oraz wypukłej.
Zwrócono także uwagę na oddziaływanie kształtu stożkowatego na kontrakcję
wewnętrzną strumienia we wstawce uspokajającej (pyszczku), co ma istotny wpływ
na zwartość strumienia wypływającego z prądownicy.
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz stwierdzono, że prądownica
o wypukłej tworzącej jest najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia
minimalizacji oporów tarcia, zaś wpływ stosowanych długości pyszczka ma drugorzędne znaczenie. Z praktycznego punktu widzenia, pewnym wyzwaniem przy
wymiarowaniu części zbieżnej prądownicy pozostaje dobór krzywizny wypukłości,
co wiąże się z przyjęciem wartości wykładnika funkcji krzywizny c > 1.
Słowa kluczowe: instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, prądownica, straty

ciśnienia, warunki przepływu, strumień wody
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Analysis of the Shape of the Conoidal Part
of the Fire-hose Nozzle on its Hydraulic Properties
Abstract

A typical hydrant installation includes a hose, a shut-off valve and a nozzle. The
construction of a fire-hose nozzle determines the character of free water stream.
The aim of the article is to analyse the impact of the shape of conoidal part of
the fire-hose nozzle on its hydraulic properties, including: speed and acceleration
of stream in the flow direction, as well as the pressure losses due to the frictional
resistance. Three types of the conoidal part of the fire-hose nozzle: in the form of
a concave, straight and convex line, were taken in the considerations.
Attention was also paid to the flow conditions, in the cylindrical outlet section
(fire extinguisher nozzle) which has a significant impact on the content of the stream
flowing out of the fire-hose nozzle.
Based on the calculations and analyses carried out, it was found out that the convex
fire-hose nozzle is the most favourable solution from the point of view of minimizing the frictional resistance. The impact of the length of fire extinguisher nozzle
on the pressure losses is of the secondary importance. From the practical point of
view, a certain challenge when dimensioning the conical part of the fire-hose nozzle
remains the selection of curvature, which is related to the value of the exponent c> 1.
Keywords: plumbing water supply installation, fire-hose nozzle, pressure losses,
flow conditions, stream of water

Wstęp

W technice pożarowej o charakterze stacjonarnym do dostarczenia wody
w miejsce pożaru wykorzystuje się hydranty wewnętrzne i zewnętrzne. W skład
typowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wchodzi: wąż zasilający
oraz prądownica wraz z zaworem odcinającym. Prądownica, znajdująca
się na zakończeniu węża, jest stosowana do ukierunkowania, jak również
do sterowania wypływem strumienia wody. Ze względu na dużą oporność
hydrauliczną, prądownica jest elementem decydującym o przepustowości
hydrantu. Podstawowe wymagania dotyczące instalacji hydrantowych zawarte
są w polskich normach [PN-EN 671-1:2012, PN-EN 671-2:2012, PN-EN
671-3:2009, PN-B-02865:1997] [3].
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Tabela 1. Minimalne natężenia przepływu dla H52 według PN-EN 671-2:2012

Średnica dyszy lub
równoważna

Minimalne natężenie
przepływu Q dla p = 0,4 MPa

Prędkość wylotowa

[mm]

[dm3/min]

[m3/s]

[m/s]

9

92

1,533·10-3

24,10

10

110

1,833·10-3

23,98

11

136

2,267·10-3

23,85

12

144

2,400·10-3

21,22

13

170

2,833·10-3

21,34

Źródło: [5]

Należy zauważyć, że w normach nie określono w sposób jednoznaczny
wymagań dotyczących doboru prądownicy do węża w zależności od jego
średnicy.
Projektując konstrukcję prądownicy, ważne jest właściwe wyprofilowanie
dyszy wylotowej oraz wstawki uspakajającej przepływ (pyszczka). W rozwiązaniach należy dążyć do tego, aby straty ciśnienia były jak najmniejsze,
a kontrakcja strumienia wypływającego ze wstawki uspakajającej, definiowana jako stosunek pola przekroju poprzecznego strumienia do pola przekroju
pyszczka, była bliska jedności. Zjawisko kontrakcji działa niekorzystnie na
akcję gaśniczą, powodując zaburzenie zwartości strumienia, gdyż nie zapewnia równoległości wypływających strug.
W początkowym etapie stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych starano
się maksymalnie zmniejszyć średnicę wylotową prądownicy, powodując
jednocześnie wzrost prędkości wylotowej. Można to było osiągnąć, stosując
dyszę w kształcie stożka ściętego (o zbieżnej tworzącej ścianki). W celu otrzymania swobodnego strumienia zwartego badania eksperymentalne wykazały konieczność stosowania walcowej wstawki uspakajającej, co ostatecznie
zadecydowało o kształcie stosowanych w praktyce prądownic. Rozwiązanie
takiej prądownicy pokazano na rys. 1 [1].
Należy zauważyć, że w tzw. „pyszczku” występuje kontrakcja wewnętrzna
pokazana na rys. 2. Kontrakcja ta rośnie ze wzrostem kąta zbieżności w końcowym odcinku tworzących ścian stożkowatej części prądownicy.
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Rys. 1. Schemat prądownicy o zwartym strumieniu swobodnym: 1 − urządzenie
odcinające, 2 − część stożkowa, 3 − wstawka uspakajająca przepływ (pyszczek)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Kontrakcja wewnętrzna strumienia we wstawce uspakajającej (pyszczku)
Źródło: opracowanie własne

Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu kształtu stożkowatej
części prądownicy na jej właściwości hydrauliczne, obejmujące prędkość
i przyspieszenie strumienia na kierunku przepływu, a także straty ciśnienia
wywołane oporami tarcia. W rozważaniach przyjęto trzy rodzaje tworzącej
części stożkowatej: w postaci linii wklęsłej, prostej oraz wypukłej. Dla zadanej
średnicy wlotowej 52 mm rozpatrzone zostały średnice wylotowe równe: 9,
10, 11, 12, 13 mm.
1. Wpływ kształtu tworzącej stożka prądownicy na parametry strumienia

Istotne jest określenie warunków przepływu, przy których straty ciśnienia
będą jak najmniejsze. Można to osiągnąć m.in. dobierając odpowiedni kształt
części stożkowatej prądownicy. Ma on wpływ na rozkład prędkości i przyspieszenia strumienia na długości tej części prądownicy.
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Rys. 3. Schemat przewodu stożkowego
Źródło: opracowanie własne

Wraz ze zmianą kształtu tworzącej ścianki części stożkowatej, zmienia
się średnica wzdłuż długości stożka. Do opisu zmiany średnicy zastosowano
następującą funkcję potęgową:

𝐷𝐷(𝑥𝑥) = 𝑏𝑏 ∙ 𝑥𝑥 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑 [m]

(1)

która jest spełniona dla x = 〈0, L〉. Poza tym zakresem funkcja ta jest stała,
czyli jest klasy C0.
Warunki brzegowe opisane są następująco:

{

𝐷𝐷1 = 𝑏𝑏 ∙ 0𝑐𝑐 + 𝑑𝑑
𝐷𝐷2 = 𝑏𝑏 ∙ 𝐿𝐿𝑐𝑐 + 𝑑𝑑

(2)

Układ ten można też zapisać w postaci:

lub

{

𝐷𝐷1 = 𝑑𝑑
𝐷𝐷2 − 𝐷𝐷1 = 𝑏𝑏 ∙ 𝐿𝐿𝑐𝑐
𝐷𝐷1 = 𝑑𝑑
{𝐷𝐷2 − 𝐷𝐷1
= 𝑏𝑏
𝐿𝐿𝑐𝑐

(3)

(4)
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Podstawiając (4) do (1), dla x = 〈0, L〉, otrzymuje się:

𝐷𝐷(𝑥𝑥) =

𝐷𝐷2 − 𝐷𝐷1 𝑐𝑐
∙ 𝑥𝑥 + 𝐷𝐷1
𝐿𝐿𝑐𝑐

(5)

gdzie:
D1 − średnica wlotowa [m];
D2 − średnica wylotowa [m];
L – długość prądownicy [m];
c − wykładnik (współczynnik) kształtu [-];
x – odległość, liczona od wlotu do stożka, na której znajduje się rozważana
średnica D [m].
Wraz ze zmianą kształtu tworzącej ścianki części stożkowatej, zmienia
się wartość przyspieszenia strumienia na długości. Przyspieszenie zostało
policzone jako pierwsza pochodna prędkości.
Z równania ciągłości ruchu ustalonego można wyznaczyć średnią prędkość przepływu, dla x = 〈0, L〉:

v(x) =

Q
4∙Q
m
=
[ ]
2
A(x) π ∙ D (x) s

(6)

gdzie:
Q – objętościowe natężenie przepływu [m3/s];
A(x) – powierzchnia przekroju poprzecznego prądownicy w odległości x
liczonej od wlotu do stożka [m2].
Wstawiając (5) do (6), otrzymuje się:

v(x) =

4∙Q

D −D
π ∙ ( 2 Lc 1 ∙ x c + D1 )

Pochodna prędkości wynosi:

ak (x) =

dv
∂v
= v(x) ∙
dt
∂x

m

2[s]

∂v 4 ∙ Q
1 ′ 4 ∙ Q −2 ∙ D(x) ∙ D′ (x)
=
∙( 2 ) =
∙
∂x
π
D (x)
π
D4 (x)

(7)

(8)

(9)
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8 ∙ Q D′ (𝑥𝑥)
=−
∙
𝜕𝜕𝑥𝑥
π D3 (𝑥𝑥)
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(10)

Do obliczenia przyspieszenia (8) wykorzystano wzór (6) i (10), otrzymując:

ak (x) = [

4∙Q
8 ∙ Q D′ (x)
32 ∙ Q2 D′ (x)
∙
[−
∙
]
=
−
∙ 5
]
π ∙ D2 (x)
π D3 (x)
π2
D (x)
32 ∙ Q2 c ∙
ak (x) = −
·
π2

D2 − D1 c−1
Lc ·x
D5 (x)

D −D
c ∙ 2 Lc 1 ·x c−1
32 ∙ Q2
ak (x) = −
·
5
π2
D −D
( 2 c 1 ∙ x c + D1 )
L

(11)

(12)

(13)

Zmiana średnicy na długości uzależniona jest od:
D1 – stała wartość wynosząca 45 mm. Wąż płasko składany o średnicy wewnętrznej 52 mm zakończony jest łącznikiem, którego tuleja ma średnicę
wewnętrzną 44,5−45 mm;
D2 − zmienna wartość wynosząca kolejno 9, 10, 11, 12, 13 mm.
Jako długość prądownicy przyjęto L = 0,3 m.
Kształt prądownicy jest zależny od wykładnika c. W stożkowych prądownicach tworząca ścianki stożka jest odcinkiem linii prostej, dlatego c = 1.
Przeanalizowano zmiany średnicy, prędkości i przyspieszenia, gdy c wzrośnie
o 25% i zmaleje o 25%.
2. Rozkład prędkości i przyspieszenia strumienia w prądownicy

Rozpatrywany jest model jednowymiarowego przepływu ustalonego, w którym prędkość i przyspieszenie są jedynie funkcją położenia. W tabeli 2 zestawiono wartości średnich prędkości przyspieszenia strumienia wody dla
średnicy pyszczka prądownicy D2 = 9 mm i wydajności Q = 92 dm3/min,
natomiast na rys. 4−9 zmiany prędkości i przyspieszenia strumienia wody
wzdłuż długości prądownicy obliczone dla trzech różnych średnic wylotowych
D2 = 9, 11 i 13 mm.

0,0450

0,0342

0,0269

0,0205

0,0145

0,0117

0,0090

0

0,06

0,12

0,18

0,24

0,27

0,3

24,10

14,18

9,22

4,66

2,70

1,67

0,96

m/s

v

c = 0,75

Źródło: opracowanie własne

m

D2

m

x

0,00

11618,59

3164,79

1113,32

217,54

61,33

21,82

m/s2

ak

0,0090

0,0126

0,0162

0,0234

0,0306

0,0378

0,0450

m

D2

24,10

12,30

7,44

3,57

2,08

1,37

0,96

m/s

v

c = 1,0

D2 = 9mm Q = 92 l/min

Tabela 2. Prędkości i przyspieszenia dla D2 = 9mm i Q = 92 dm3/min

0,00

15491,45

2880,39

819,84

130,38

34,10

11,85

m/s2

ak

0,0090

0,0134

0,0178

0,0260

0,0335

0,0402

0,0450

m

D2

24,10

10,80

6,19

2,89

1,73

1,21

0,96

m/s

v

c = 1,25

7,30

0,00

19364,31

2537,53

611,57

84,87

21,40

m/s2

ak
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Rys. 4. Zmiana średniej prędkości strumienia wody w prądownicy w zależności
od wartości wykładnika c dla D2 = 9mm i Q = 92 dm3/s
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Zmiana średniego przyspieszenia strumienia wody w prądownicy w zależności od wartości wykładnika c dla D2 = 9 mm i Q = 92 dm3/s
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 6. Zmiana średniej prędkości strumienia wody w prądownicy w zależności
od wartości wykładnika c dla D2 = 11 mm i Q = 92 dm3/s
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Zmiana średniego przyspieszenia strumienia wody w prądownicy
w zależności od wartości wykładnika c dla D2 = 11 mm i Q = 92 dm3/s
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 8. Zmiana średniej prędkości strumienia wody w prądownicy
w zależności od wartości wykładnika c dla D2 = 13 mm i Q = 92 dm3/s
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Zmiana średniego przyspieszenia strumienia wody w prądownicy
w zależności od wartości wykładnika c dla D2 = 13 mm i Q = 92 dm3/s
Źródło: opracowanie własne
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3. Straty ciśnienia w prądownicy

Straty ciśnienia strumienia wody w prądownicy równają się sumie strat w zaworze, części stożkowatej i wstawce uspokajającej. Straty w zaworze zostały
pominięte.
Liniowe straty ciśnienia w części stożkowatej (rys. 10) obliczane są za pomocą wzoru Darcy’ego − Weisbacha:

lub

L v2
p = λ· · · ρ [Pa]
D 2
hstr =

p
L v2
= λ· ·
g
D 2g

[m sł. H2 O]

gdzie:
λ − współczynnik oporów liniowych [-];
L − długość przewodu [m];
D − średnica wewnętrzna przewodu [m];
v − średnia prędkość w przekroju poprzecznym [m/s];
ρ − gęstość wody [kg/m3];
g − przyspieszenie ziemskie [m/s2].

Rys. 10. Schemat przewodu stożkowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

(14)

(15)
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Wysokość strat ciśnienia na długości dx konfuzora pomiędzy przekrojami
1’ − 1’, 2’ − 2’, można obliczyć z następującego wzoru:

dhstr =

λ′
v(x)2
∙
dx
D(x)
2g

(16)

gdzie:
λ’ − współczynnik oporów liniowych na tym odcinku [-].
Biorąc pod uwagę wzór (6) wysokość strat ciśnienia na długości dx konfuzora, dla przekroju 1’− 1’, 2’ − 2’, można zapisać:

dhstr = λ′ ∙

8 ∙ Q2
dx
π2 ∙ g ∙ D(x)5

(17)

Całkowita wysokość strat ciśnienia na długości L konfuzora opisana jest
za pomocą całki oznaczonej:

hstr

L2

L1

λ′ ∙ 8 ∙ Q2
λ′ ∙ 8 ∙ Q2
= −∫ 2
dx
=
∫
dx
π ∙ g ∙ D5
π2 ∙ g ∙ D5
L1

(18)

L2

Wykorzystując własności trygonometryczne:

dD = 2 ∙ tgα dx
dx =

Otrzymano:

D1

hstr = λ ∫
D2

dD
2 ∙ tgα

8 ∙ Q2
dD
∙
π2 ∙ g ∙ D5 2 ∙ tgα

(19)
(20)

(21)

gdzie:
λ – uśredniona wartość współczynnika dla całego przedziału [-].

hstr

D1

4 ∙ Q2
dD
=λ 2
∙ ∫
π ∙ g ∙ tgα
D(x)5
D2

(22)
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hstr = −λ
hstr = λ
Z rys. 4 wynika, że:

Q2
1
1
∙ ( 4 − 4)
2
π ∙ g ∙ tgα
D1 D2

Q2
D2 4
·
[1
−
(
) ]
D1
π2 ∙ g ∙ tgα·D42

tgα =

D1 − D2
2L

(23)

(24)

(25)

Wstawiając (25) do równania (24), otrzymuje się:

hstr =

lub

hstr =

λ
L
D2 4
8 ∙ Q2
∙
∙ [1 − ( ) ] · 2
4 D1 − D2
D1
π ∙ g ∙ D42

λ L D2
D2 2
D2 3
D2 4
8 ∙ Q2
∙
∙ [ + ( ) + ( ) + ( ) ]· 2
4 D2 D1
D1
D1
D1
π ∙ g ∙ D42

hstr =

λ L D2
D2 2
D2 3
D2 4
v22
·
∙[ + ( ) +( ) +( ) ]∙
4 D2 D1
D1
D1
D1
2 ∙g

(26)

(27)

(28)

Wysokość strat ciśnienia w konfuzorach przedstawione są również w literaturze w postaci wzoru Fliegnera:

hstr = λ ∙

Q2
D2 4
∙
[1
−
(
) ] [m sł. H2 O]
D1
π2 ∙ g ∙ sinα ∙ D42

który dla małych kątów (tg ≅ sinα) odpowiada równaniu (24)
Zatem równanie wygląda następująco:

(29)
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hstr = λ ∙

Q2
2∙L
D2 4
·
·
[1
−
(
) ] [m sł. H2 O]
D1
π2 ∙ g·D42 (D1 − D2 )
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(30)

Równania (28) i (29) są zalecane do obliczeń strat ciśnienia w długich
konfuzorach. Współczynnik oporów liniowych wynosi średnią całkową wartość
dla analizowanego stożkowego przewodu [1]. Do wyznaczenia współczynnika
oporów liniowych zastosowano wzór Prandtla – Nikuradsego dla strefy kwadratowej turbulentnego przepływu [2, 4].

1

√λ

= −2lg

λ=(

k
3,71 ∙ Dś𝑟𝑟

1

2

ε ) [−]
−2lg 3,71

(31)

(32)

gdzie:
ε − jest chropowatością względną zdefiniowaną jako stosunek chropowatości bezwzględnej do średniej arytmetycznej wartości średnicy wewnętrznej
przedziału stożka.

ε=

k
[−]
Dś𝑟𝑟

(33)

gdzie:
k – chropowatość bezwzględna [m];
Dśr − średnia arytmetyczna wartość średnicy wewnętrznej odpowiadająca
przedziałowi [m].

Dśr =

(D1 + D2 )
[m]
2

(34)

Straty ciśnienia w przedziale stożkowym o tworzącej liniowej mogą być
liczone dla całego odcinka z zastosowaniem wzoru Fliegnera (30). W przypadku przewodu stożkowego o tworzącej krzywoliniowej (c≠1) obliczenia,
z wykorzystaniem wzoru Fliegnera, powinny być przeprowadzone przy podziale na n części (odcinki różnicowe). W każdym z tych odcinków krzywizna
stożka zastąpiona jest tworzącą liniową.
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Rys. 11. Schemat podziału prądownicy na 10 części
Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Przykładowe obliczenia strat ciśnienia dla D2 = 9mm, Q = 92 dm3/min

xp

xk

m
2

c=0,75
Dp

Dk

Dśr

ε

λ

hstr

m

m

m

M

–

–

m sł.H20

0,030

0,060

0,039

0,034

0,036

0,0008

0,019

0,011

4

0,090

0,120

0,030

0,027

0,029

0,0010

0,020

0,039

6

0,150

0,180

0,024

0,020

0,022

0,0014

0,021

0,140

8

0,210

0,240

0,017

0,015

0,016

0,0019

0,023

0,644

10

0,270

0,300

0,012

0,009

0,010

0,0029

0,026

5,251

Przedział

Źródło: opracowanie własne

W rozważaniach stożek podzielony został na 10 przedziałów (rys. 11).
Przeanalizowano zmiany strat ciśnienia, gdy c wzrośnie o 25% i zmaleje o 25%.
Przykładowe obliczenia dla D2 = 9 mm i Q = 92 dm3/min podano w tabeli 3,
zaś wyniki zbiorcze zostały przedstawione w tabeli 4.
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Tabela 4. Straty ciśnienia w części stożkowatej

D2

Q

V

hstr m sł.H20

m

l/s

m/s

c=0,75

c=1,0

c=1,25

0,009

92

24,10

8,1281

5,5197

4,1418

0,010

110

23,98

8,6460

5,8565

4,3832

0,011

136

23,85

9,2081

6,2334

4,6610

0,012

144

21,22

7,8511

5,3204

3,9810

0,013

170

21,34

8,5649

5,8189

4,3635

Źródło: opracowanie własne

Straty ciśnienia na długości w odcinku uspokajającym zostały policzone
za pomocą wzoru Darcy’ego − Weisbacha:

h𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = λ ∙

L v2
∙
D 2g

(35)

gdzie L – długość wstawki walcowej.
Wykorzystując równie ciągłości ruchu ustalonego, otrzymuje się:

hs𝑡𝑡𝑡𝑡 = λ ∙

8 ∙ Q2 ∙ L
π2 ∙ g ∙ D4

(36)

Do wyznaczenia współczynnika oporów liniowych zastosowano wzór
Prandtla – Nikuradsego dla strefy kwadratowej turbulentnego przepływu [4].
Długość wstawki uspokajającej (pyszczka) przyjmowana jest w zależności od średnicy wylotowej D2 [1]. Dla krzywizny wypukłej, ze względu na
najwyższe przyspieszenia i największą zbieżność w części końcowej stożka,
wskazane jest wydłużenie pyszczka, np. do 1,5 ÷ 1,8 D2. Dla stożka o liniowej
tworzącej długość pyszczka może wynosić np. 1,3 ÷ 1,4 D2, a dla wklęsłej
tworzącej można przyjąć np. 1,0 ÷ 1,2 D2. Obliczenia strat hydraulicznych
w części uspakajającej zostały wykonane dla długości pyszczka: 1,7D2, 1,3D2
i 1,1D2. Wyniki przedstawiono w tabeli 5. Suma strat części stożkowatej
i wstawki uspakajającej zostały przedstawione w tabeli 6.
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Tabela 5. Straty ciśnienia we wstawce uspakajającej

Dane wyjściowe

c=0,75

c=1,0

c=1,25

D2

Q

v

L1,1

hstr

L1,3

hstr

L1,7

hstr

m

l/s

m/s

M

m sł.H20

[m]

m sł.H20

[m]

m sł.H20

0,009

92

24,10

0,0099

0,008

0,0117

0,009

0,0153

0,012

0,010

110

23,98

0,0110

0,008

0,0130

0,010

0,0170

0,013

0,011

136

23,85

0,0121

0,009

0,0143

0,011

0,0187

0,014

0,012

144

21,22

0,0132

0,008

0,0156

0,009

0,0204

0,012

0,013

170

21,34

0,0143

0,008

0,0169

0,010

0,0221

0,012

Źródło: opracowanie własne

c=1,25

hstr
stożek

hstr
pyszczek

Σhstr

hstr
stożek

hstr
pyszczek

Σhstr

m sł.H20

m sł.H20

m sł.H20

m sł.H20

m sł.H20

m sł.H20

c=1,0
Σhstr

hstr
stożek
m sł.H20

m sł.H20

v
m/s

hstr
pyszczek

Q
dm3/s

m sł.H20

D2
m

c=0,75

Dane
wyjściowe

Tabela 6. Suma strat w części stożkowatej i we wstawce uspakajającej

0,009 92 24,10 8,128

0,008 8,1 5,520 0,009 5,5 4,142 0,012

4,2

0,010 110 23,98 8,646

0,008 8,7 5,857 0,010 5,9 4,383 0,013

4,4

0,011 136 23,85 9,208

0,009 9,2 6,233 0,011 6,2 4,661 0,014

4,7

0,012 144 21,22 7,851

0,008 7,9 5,320 0,009 5,3 3,981 0,012

4,0

0,013 170 21,34 8,565

0,008 8,6 5,819 0,010 5,8 4,364 0,012

4,4

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie i wnioski

Kształt stożkowatej części prądownicy w sposób istotny wpływa na właściwości hydrauliczne – prędkość i przyspieszenie strumienia na kierunku
przepływu. Przyjęcie tworzącej części stożkowatej w postaci linii wklęsłej,
prostej lub wypukłej ma znaczący wpływ na straty ciśnienia wywołane oporami tarcia. Jednocześnie, kształt stożkowatej części prądownicy ma wpływ
na wewnętrzną kontrakcję strumienia we wstawce uspokajającej (pyszczku).
W celu zapewnienia równoległości strug cieczy wypływających z prądownicy
i tym samym zneutralizowania wpływu kontrakcji, jest konieczne dostosowanie długości pyszczka do kształtu stożkowatej części prądownicy. W artykule
do analizy właściwości hydraulicznych przyjęty został model jednowymiarowego, ustalonego przepływu, w którym prędkość i przyśpieszenie wody są
funkcją położenia (na kierunku przepływu).
Analiza wpływu kształtu stożkowatej części prądownicy na jej właściwości
hydrauliczne przeprowadzona była dla średnicy wlotowej 45 mm i średnic
wylotowych 9, 11 i 13 mm. Zmiana wykładnika kształtu c o 25% przyczyniła
się do sformułowania następujących wniosków:
1. Prędkość strumienia cieczy średnicy wylotowej z prądownicy dla zadanej
średnicy wylotowej, zgodnie z równaniem ciągłości przepływu, jest taka
sama dla każdej wartości wykładnika c. Zmiana wykładnika c nie wpływa
więc na wartość prędkości w momencie wypływu z części stożkowatej
do pyszczka prądownicy.
2. Przyspieszenie strumienia w przekroju wylotowym z części stożkowatej
zależy od średnicy wylotowej D2 oraz wykładnika c. Przyspieszenie to osiąga największe wartości dla najmniejszej średnicy D2 i maleje dla rosnących
wartości średnicy wylotowej. Przykładowo dla D2 = 9 mm, dla wykładnika
c = 1, przyspieszenie końcowe wynosi ak = 15491,5 m/s2. Ze wzrostem
wartości wykładnika c rośnie przyspieszenie średnicy wylotowej z części
stożkowatej. Dla wykładnika c = 0,75 (tworząca wklęsła) i wykładnika
c = 1,25 (tworząca wypukła) wartości przyśpieszenia średnicy wylotowej,
dla D2 = 9 mm różnią się prawie 4000 m/s2.
3. Przyspieszenie średnicy wylotowej z części stożkowatej jest największe
w porównaniu z wartościami przyspieszenia na całej długości części stożkowatej. Ma to istotny wpływ na wzrost kontrakcji strumienia we wstawce
uspakajającej. Odnosi się to w szczególności do wypukłej tworzącej stożka.

W tym przypadku konieczne jest pewne zwiększenie długości pyszczka,
która zapewni równoległość strug cieczy wypływających z prądownicy.
4. Straty w wstawce uspakajającej, przyjmując jej długość nawet L = (1,6÷1,8)
D2, są wyraźnie mniejsze niż w części stożkowatej i nie mają znacznego
wpływu na całkowite straty ciśnienia prądownicy.
5. Dla tworzącej wklęsłej (c = 0,75) w porównaniu do tworzącej wypukłej
(c = 1,25) średnie prędkości wzdłuż całej długości pyszczka prądownicy
przyjmują największa wartości, zaś przyśpieszenie średnicy wylotowej
ma wartość najmniejszą. Straty ciśnienia są wówczas wyraźnie większe
od prostej i wypukłej tworzącej stożka.
6. Prądownica o wypukłej tworzącej jest więc najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia minimalizacji oporów tarcia. Z praktycznego
punktu widzenia, pewnym wyzwaniem przy wymiarowaniu części stożkowatej prądownicy pozostaje dobór krzywizny wypukłości, co wiąże się
z przyjęciem wartości wykładnika c>1.

Literatura
[1] Derecki T., Sprzęt pożarniczy do podawania wody i pian gaśniczych,
Wydawnictwo SGSP, Warszawa 1999.
[2] Gałaj J., Pawlak A., Pawlak E., Zegar W., Ćwiczenia laboratoryjne z hydromechaniki dla studentów SGSP z przykładami, Wydawnictwo SGSP,
Warszawa 2016.
[3] Linder J., Struś W., Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1977.
[4] Mitosek, M., Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
[5] Polska Norma PN-EN 671-2, 2012: Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty
wewnętrzne. Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.
[6] Przydatek M., Analiza kształtu stożkowatej części prądownicy na jej
właściwości hydrauliczne, praca dyplomowa magisterska – w przygotowaniu, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii
Środowiska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2018.
[7] Przydatek M., Właściwości hydrauliczne hydrantów wewnętrznych, praca
dyplomowa inżynierska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2016.

BEZPIECZEŃST WO WEWNĘTRZNE

Zeszyty Naukowe SGSP 2018, Nr 66 (TOM 1)/2/2018

dr Ewa Kuczyńska
Instytutu Badań i Rozwoju
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
dr hab. Mariusz Nepelski, prof. SGSP
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Wybrane metodyki zarządzania projektami
z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
Abstrakt

Projekty stanowią jeden z istotniejszych zakresów działalności wielu organizacji,
szczególnie projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa, które są podstawowym źródłem rozwoju technologii mających wpływ na nasze bezpieczeństwo.
Projekty wpływają na rozwój sektora bezpieczeństwa państwa oraz powiązanego
z nim sektora prywatnego. Podnoszone bezpieczeństwo jest jedną z ważniejszych
wartości dla każdego państwa, stąd środki finansowe przeznaczane na jego utrzymanie są znaczne. Przekłada się to na innowacje, rozwój, a także badania wykonywane
w ramach omawianych projektów. Obecnie istnieje konieczność szerszego podejścia
do realizacji projektów, szczególnie zarządzania nimi. Znaczenie stosowanych metodyk zarządzania projektami stale rośnie, gdyż bezpieczeństwo realizacji projektu,
a także prawidłowość wydatkowania środków, ma istotne znaczenie dla instytucji
finansujących oraz zamawiających. Wraz z finansowaniem projektów pojawiły się
zagrożenia i nieprawidłowości w ich realizacji. Projekty dają wiele perspektyw,
dzięki którym możliwe jest odmienne podejście do zarządzania działalnością danej
organizacji. W wielu instytucjach sposób organizacji ich działań zaczyna się przekształcać w projektowy, ukierunkowany na złożone i szczególne przedsięwzięcia
jakim są projekty. Zarządzanie projektami odgrywa ważną, a wręcz kluczową rolę
w strategii działania współczesnych organizacji. Metodyki zarządzania projektami
pozwalają zaś na usprawnienie realizacji projektów, w tym przedsięwzięć podejmowanych w ramach ich realizacji. W związku z dużą liczbą dostępnych metodyk
zarządzania projektami, wybór odpowiedniej metodyki, uniwersalnego rozwiązania
dostosowanego do danej instytucji, może być trudny. Zdarza się, że daną metodykę
należy dostosować do indywidualnych potrzeb projektowych instytucji.
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W artykule podjęto charakterystykę najbardziej uniwersalnych metodyk zarządzania projektami, tych najczęściej wykorzystywanych. Uwagę skupiono na projektach z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, gdyż celem opracowania jest
wskazanie najbardziej adekwatnej metodyki zarządzania w tak szczególnym obszarze, jakim jest bezpieczeństwo. Zatem podjęta w artykule analiza różnych metodyk
zarządzania projektami dała podstawę do wskazanie jednej, zalecanej przez autorów
metodyki zarządzania w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.
Słowa kluczowe: projekt, zarządzanie, metodyka, bezpieczeństwo, obronność, pań-

stwo, PRINCE2, PMBOK, AGILE

Selected Project Management Methodologies
in the Field of National Defense and Security
Abstract

Projects are one of the most important areas of activity of many organizations,
especially projects in the area of State security and defense, being the basic source
of development of technologies affecting our security. Projects affect the development of the state security sector and the private sector associated with it. Security
is one of the most important values for each country, hence the financial resources
allocated for its maintenance are considerable. This means innovation, development,
as well as research carried out under the aforementioned projects. Currently, there
is a need for a wider approach to the implementation of projects, especially their
management. The importance of applied project management methodologies is constantly growing, as the safety of project implementation, as well as the correctness
of spending funds, is of great importance for financing institutions and contracting
authorities. Along with the project financing, the risks and irregularities in their
implementation have appeared. Projects offer many perspectives, thanks to which
a different approach to the management of any organization’s activity is possible.
In many institutions the way in which their activities are organized begins to be
transformed into a project-oriented one, focused on complex and specific activities
such as projects. Project management plays an important and even key role in the
strategy of modern organizations. Project management methodologies allow for
streamlining the implementation of the projects, including projects undertaken as
part of their implementation. Due to the large number of available project man-
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agement methodologies, the choice of a suitable methodology, a universal solution
tailored to a given institution, can be difficult. It happens that a given methodology
should be adapted to the individual needs of an institution.
The article describes the most universal project management methodologies, the
most commonly used ones. Attention was focused on the projects in the field of
security and defense of the state, because the aim of the study is to indicate the most
adequate management methodology in such a special area of security. Therefore, the
analysis of various project management methodologies contained herein, gave the
basis for indicating one, recommended by the authors, management methodology
in projects in the area of security and defense of the state.
Keywords: project, management, methodology, security, defense, state, PRINCE2,

PMBOK, AGILE

Wprowadzenie

Umiejętność skutecznego zarządzania projektami stała się pożądaną kompetencją w każdej organizacji. Niezależnie od tego, czy jest to projekt badawczy,
rozwojowy, wdrożeniowy czy inwestycyjny, pewne mechanizmy postępowania są stałe. Trzeba umieć wyznaczyć cel, ustalić realne terminy, pokierować
grupą osób zarządzających projektem, kontrolować postępy prac w projekcie,
zakończyć realizację projektu na czas i osiągnąć zakładane cele oraz rezultaty.
Jednak droga osiągania poszczególnych elementów kompetencji zarządczych
jest inna. Dlatego też poznanie różnych metodyk zarządzania projektami,
w odniesieniu do rodzaju projektu, zakresu tematycznego, szczególnie z obszaru obronności i bezpieczeństwa, stanowi istotę w podejmowaniu decyzji
o wyborze tej jednej.
Przystąpienie Polski do UE spowodowało dynamiczny wzrost różnorodnych tematycznie projektów realizowanych przez instytucje zarówno publiczne,
jak i niepubliczne, z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych.
Doprowadziło to do potrzeby standaryzacji działań projektowych. Opracowano więc rozmaite metodyki, które mają ułatwiać zarządzanie projektami
przy zastosowaniu pewnych uniwersalnych technik i narzędzi je wspierających,
niezależnie od rezultatu końcowego.
Na wstępie podjętych rozważań uzasadnione jest wyjaśnienie, czym jest
metoda, a czym metodyka w zarządzaniu projektami? W literaturze metoda
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zarządzania projektami jest definiowana jako celowo i świadomie opracowany, nadający się do wielokrotnego stosowania zespół zaleceń co do sposobu
postępowania przy rozwiązywaniu problemów zarządzania projektami. Natomiast metodyka zarządzania projektami definiowana jest m.in. jako zespół
metod szczegółowych, wykorzystywanych przy realizacji konkretnych zadań
w ramach realizacji projektu [1, s. 114]. Zdaniem A. Jaskanis, M. Marczewskiej
i M. Dareckiego „metodyka w zarzadzania projektami to kompletny i uporządkowany zestaw zaleceń opisujących sposób postępowania w procesie
zarządzania projektem, którego celem jest ułatwienie uzyskania zamierzonego rezultatu. Opisuje ona przede wszystkim sposób, w jaki należy realizować projekt, wpływając pośrednio na osiągnięcie jego rezultatów” [2, s. 42].
Natomiast P. Habela określa metodyką zarządzania projektami „zestaw wskazówek, zasad i reguł, które wyznaczają sposób postępowania przy realizacji
projektu, w zakresie działań zarządczych, ale też w sensie zewnętrznej ramy
organizacji całego przedsięwzięcia, która zapewni skuteczność planowania,
monitorowania i sterowania przebiegiem prac. Metodyka taka może odzwierciedlać politykę danej organizacji, może również być zbudowana specyficznie
do potrzeb danego rodzaju projektu” [3, s. 4]. Z kolei M. Prywata przytacza
metodykę zarządzania projektami jako „zbiór metod stanowiący spójne
pojęciowo podejście do zarządzania projektem, zbiór zasad dotyczących
sposobów wykonywania jakiejś pracy lub trybu postępowania prowadzącego do określonego celu” [4, s. 4]. Inna definicja tego pojęcia mówi, że
„metodyka zarządzania projektami to zbiór metod stanowiący podejście do
zarządzania projektem, dotyczy sposobów wykonywania jakiejś pracy lub
trybu postępowania prowadzącego do określonego celu” [5]. Ogólnie można
przyjąć, że metodyka zarządzania projektami to zespół metod szczegółowych,
wykorzystywanych przy realizacji konkretnych zadań w ramach realizacji
projektu. Zawiera wskazówki na temat sposobu realizacji poszczególnych prac
projektowych i stanowi tylko fragment ogólnej problematyki metodyk projektowych. Zapewne każdy z nas spotkał się z różnymi metodykami zarządzania
projektami. Obecnie opracowanych metodyk jest bardzo wiele. Stąd też wybór
tej właściwiej nie należy do rzeczy łatwych. Jakimi więc kryteriami kierować
się przy ich wyborze? Czy przy wyborze metodyki należy kierować się ich
popularnością, a może modą i która metodyka jest najbardziej adekwatna do
zarządzania projektem z obszaru obronności i bezpieczeństwa? Na te pytania
spróbujemy udzielić odpowiedzi w dalszej części opracowania.
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Istnieje wiele metodyk zarządzania projektami. Różnią się one podejściem do
projektu, stopniem szczegółowości, różnie rozłożone są w nich akcenty. Pierwsze metody zarządzania projektami powstawały w wojsku amerykańskim po
II wojnie światowej, kiedy to zastanawiano się, jakie błędy popełnione zostały
podczas operacji lądowych, morskich i powietrznych. Od 1970 r. Brytyjczycy
jako pierwsi w Europie zaczęli zbierać doświadczenia do budowy metodyki
zarządzania projektami, korzystając również z doświadczeń amerykańskich [6].
Jako przykłady, dające początek współczesnemu zarządzaniu projektem, można przytoczyć projekt Manhattan (bomba atomowa) oraz amerykańskie programy kosmiczne (projekt Apollo). Za pierwszy zaś cywilny projekt uważa się
plan Marshalla (pomoc państwom europejskim po II wojnie światowej) [7].
Chociaż pierwsze zastosowania metodyk zarządzania projektami dotyczyły
projektów innowacyjnych, o dużym stopniu ryzyka (głównie militarnych),
szybko znalazły również zastosowanie w innych dziedzinach, np. budownictwie. Jednak projektowe podejście do danego przedsięwzięcia można spotkać
na każdym kroku. Od opracowania prototypu nowego modelu samolotu,
poprzez nowatorski program badań nad danym lekiem, wdrożenie nowego
programu komputerowego w firmie, do modelu zarządzania państwem.
Obecnie zarządzanie projektem to nie tylko umiejętności organizacyjne.
Na zarządzanie projektami składa się wiedza z zakresu wielu nauk, takich jak
nauki ścisłe (matematyka, statystyka, ekonomia) i humanistyczne (psychologia, socjologia). Samo zarządzanie projektem stale ewoluuje. Na podstawie
doświadczeń z zakończonych projektów udoskonalane są narzędzia w poszczególnych obszarach zarządzania (planowania, zarządzania zasobami, oceny
ryzyka, komunikacji). W związku z rozwojem nowych technologii powstają
również nowe metodyki zarządzania projektami, dostosowane do specyfiki
różnych instytucji.
Rozpoczynając prace nad projektem, zwykle nadchodzi taki moment, gdy
trzeba zdecydować, którą metodykę wybrać. Odpowiednia technika ułatwi kierowanie całym procesem projektowym, wskaże drogę, jak postępować w danej
sytuacji i czego należy unikać. Poniżej przedstawiono wybrane metodyki zarządzania projektami, które różnią się podejściem do zarządzania, stopniem szczegółowości oraz obszarem ich stosowania. Analizując dostępne i stosowane metodyki
zarządzania projektami, można je pogrupować wedle pewnych kryteriów.
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Jedną z nich jest metodyka zarzadzania projektami PRINCE2 (Projects
IN Controlled Environments, co oznacza „Projekty w Sterowalnym Środowisku”), która jest ustruktyryzowaną metodyką zarządzania projektami,
opartą na doświadczeniach pochodzących z tysięcy projektów oraz na wkładzie wniesionym przez wielu sponsorów projektów, kierowników projektów,
zespoły projektowe, naukowców, szkoleniowców i konsultantów [8, s. 3].
Została stworzona w 1989 r. w Wielkiej Brytanii i prezentuje procesowe
podejście do całego projektu, co oznacza, że określa „co” i „dlaczego” należy
zrobić, ale niewiele mówi „jak”. Metodyka ta definiuje projekt jako organizację
stworzoną na pewien czas w celu dostarczenia jednego lub większej liczby
produktów biznesowych, zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym. Prowadzi ona do skupienia uwagi na biznesowych aspektach projektu,
zaczynając od powodów, dla których powołano projekt do życia, a kończąc
na jego zamknięciu [9, s. 21-26]. Jest metodyką opartą na produktach. Koncentruje się w dużym stopniu na działaniach zarządczych i decyzyjnych
w projekcie. Może być stosowana do różnych projektów, niezależnie od ich
skali, rodzaju, organizacji, położenia geograficznego czy kultury. Jest metodyką efektywnego zarządzania projektami opartą na sprawdzonych zasadach.
Składa się z siedmiu pryncypiów, siedmiu tematów i siedmiu procesów. Pryncypia stanowią, że zasady, które powinny być stosowane w każdym projekcie
PRINCE2, są wspierane przez każdy temat oraz proces. Należą do nich:
ciągła zasadność biznesowa, korzystanie z doświadczeń, zdefiniowane role
i obowiązki, zarządzanie etapowe, zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji,
koncentracja na produktach, dostosowanie do środowiska projektu. Siedem
tematów to: uzasadnienie biznesowe, organizacja, jakość w projekcie, plany,
zmiany, ryzyko, postępy. Należy dostosowywać je do projektu poprzez ich
zawężanie lub poszerzanie w sensie formalnym oraz wprowadzać dodatkowo szczegółową dokumentację do projektu. Przytoczone siedem procesów
dotyczy zbiorów działań zaprojektowanych w celu osiągnięcia konkretnego
celu, a także opisywania krok po kroku działania podejmowanego w całym
cyklu życia projektu, od jego przygotowania do zamknięcia. Należą do nich:
przygotowanie projektu, zarządzanie strategiczne projektem, inicjowanie
projektu, sterowanie etapem, zarządzanie dostarczaniem produktów, zarządzanie końcem etapu oraz zamykanie projektu.
Metodyka PRINCE2 należy do metodyk uniwersalnych, obecnie korzystać
z niej może każdy zainteresowany zarządzaniem projektami, gdyż jest ona
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publicznie dostępna. Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 uznawana
jest obecnie za najbardziej uniwersalny na świecie klucz do sukcesu w realizacji projektów. Stosują ją kraje Wspólnoty Brytyjskiej od Nowej Zelandii
po Kanadę, Wykorzystuje ją także Kwatera Główna NATO, ONZ czy też
administracja publiczna Francji. PRINCE2 przetłumaczony został na język
polski, arabski, japoński, grecki, chiński i wiele innych.
Metodyka PRINCE2 od kilku lat towarzyszy projektom realizowanym
w resorcie spraw wewnętrznych i administracji w ramach konkursów na
realizacje projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa, organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Stanowi ona cenne
źródło rozwiązań i wskazówek, które po uwzględnieniu specyfiki formacji
wchodzących w skład resortu, staje się istotnym wsparciem w budowaniu
koncepcji zarządzania dla konkretnego projektu określonej formacji. Dlatego też, w takich jednostkach jak Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wyższa
Szkoła Policji w Szczytnie, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
w Warszawie, projekty coraz częściej są zarządzane w oparciu o metodykę
PRINCE2. Dodatkowo, metodyka ta jest promowana przy ocenie wniosków
aplikacyjnych. Wskazanie jej powoduje, że beneficjent może otrzymać dodatkowe punkty. Z tego też względu jednostki chcące aplikować o projekty
w programie z obszaru obronności i bezpieczeństwa Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, są zmuszone dokształcać swoich pracowników z zakresu
wybranej metodyki zarządzania projektami, szczególnie PRINCE2.
Metodyka PRINCE2 zaleca powołanie niezależnego Zespołu Zarządzającego Projektem. Stanowi, że za podejmowanie strategicznych decyzji
w projekcie odpowiedzialny jest Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą
przedstawiciele lidera, partnerów konsorcjum oraz ewentualnie potencjalni
użytkownicy końcowi projektu. Rolę nadrzędną w Komitecie Sterującym
pełni Przewodniczący Komitetu Sterującego, który obok kierownika projektu, ponosi ostateczną odpowiedzialność za projekt. Pozostali członkowie
stanowią organ doradczy. Przewodniczący Komitetu Sterującego wnioskuje
o wyznaczenie członków Komitetu Sterującego po stronie Głównego Dostawcy (partnerów konsorcjum) oraz Głównego Użytkownika (lider, potencjalni odbiorcy wyników końcowych projektu). Komitet Sterujący odpowiada
przed kierownictwem podmiotu, który pozyskał środki na realizacje projektu,
za pomyślną realizację projektu i posiada kompetencje w zakresie zarządzania strategicznego projektem. Komitet Sterujący dysponuje środkami
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finansowymi przekazanymi na realizację projektu oraz sprawuje nadzór nad
realizacją projektu i nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych.
Do zadań Komitetu Sterującego w szczególności należy:
1. Zatwierdzanie planów realizacji poszczególnych etapów harmonogramu
projektu.
2. Zatwierdzanie wyników końcowych realizacji etapów badań naukowych
i prac rozwojowych w ramach projektu oraz wydawanie zgody na rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu w projekcie.
3. Zarządzanie ryzykiem w projekcie oraz podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie wprowadzenia planów nadzwyczajnych.
4. Wydawanie ogólnych wytycznych dotyczących realizacji projektu.
5. Zatwierdzanie zmian zakresu merytorycznego, harmonogramu i kosztorysu projektu.
6. Podejmowanie decyzji nt. zagadnień przekazanych Komitetowi Sterującemu.
7. Nadzór nad prawidłową realizacją projektu pod kątem zasadności realizacji i dalszej kontynuacji projektu, realizacji celu głównego i celów
szczegółowych projektu, harmonogramu i kosztorysu projektu.
8. Zatwierdzanie raportów okresowych z realizacji etapów projektu oraz
raportu końcowego.
9. Zatwierdzenie zamknięcia projektu.
10. Delegowanie uprawnień i wydawanie wytycznych dla członków zespołu
zarządzającego.
11. Usprawnienie procesów komunikacji między członkami Zespołu Zarządzającego Projektem oraz kierownictwem jednostki oraz reagowanie
na potrzeby przekazywane przez głównych odbiorców i użytkowników
projektu [10, s. 263].
Przewodniczący Komitetu Sterującego zazwyczaj jest zatwierdzany przez
kierownika jednostki, która pozyska środki na realizację projektu (lidera), już
na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego. Kierownik projektu koordynuje pracami Zespołu Projektowego, który tworzą osoby odpowiedzialne
za faktyczne wykonanie działań, czynności w ramach przydzielonych zadań
harmonogramu projektu oraz uzyskanie wyników końcowych o określonym
zakresie i parametrach jakości. Przewodniczącego Komitetu Sterującego
wspiera kierownik operacyjny projektu we wszystkich działaniach zarządczych. Wsparcie to ma charakter jedynie organizacyjny, a nie merytoryczny.
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Kierownik operacyjny projektu to osoba, która wspiera również kierownika
projektu, także w zakresie organizacyjnym, gdyż nie ma kompetencji podejmowania decyzji merytorycznych. Wsparcie to dotyczy bieżącej koordynacji
projektu, zgodnie z założonym harmonogramem, kosztorysem, zakresem
merytorycznym i celami projektu oraz założonymi wskaźnikami. W ramach
Zespołu Zarządzania Projektem wyodrębniona jest również struktura o charakterze wspomagającym Kierownika Projektu w zakresie zarządzania projektem, tzw. Wsparcie Projektu. W skład zespołu Wsparcia Projektem zazwyczaj
wchodzą osoby odpowiedzialne za obsługę administracyjną, finansową, prawną całego projektu, osoba ds. zamówień publicznych, członkowie komórek
organizacyjnych odpowiedzialnych w strukturze jednostki za zaopatrzenie
oraz gospodarkę magazynową. Ponadto poszczególne komórki zobowiązane
są do udzielania pomocy zespołowi realizującemu dany projekt.
Wsparcie projektu nie jest obowiązkowe z formalnego punktu widzenia, jeżeli nie występuje, wówczas tę rolę może przejąć kierownik projektu,
który odpowiedzialny jest za realizację projektu oraz jego efekt końcowy, co
znajduje swoje formalne odzwierciedlenie w dokumentacji inicjującej projekt. Wymagania stawiane kierownikowi zależą od specyfiki projektu oraz
członków Zespołu Projektowego. Kierownik koordynuje pracami zespołu
projektowego, jego rola ma charakter menedżerski jednak oprócz opanowania podstawowych ról kierowniczych, zarządzanie projektem wymaga od tej
osoby ponadprzeciętnych umiejętności w równoczesnym pełnieniu wielu różnych funkcji w otoczeniu projektowym. Wymagania stawiane kierownikowi
zależą od specyfiki projektu oraz członków Zespołu Projektowego [10, s. 264].
Z uwagi na wiele zalet metodyki PRINCE2, takich jak jasno określone
obowiązki osób zaangażowanych w zarządzanie projektem, sprawowanie
kontroli nad startem, realizacją i końcem projektu, przejrzystość, standaryzacja i kompletność dokumentacji, jej stosowanie nie wymaga opłat autorskich, a materiały są szeroko dostępne. Osoby, które zarządzają projektami
w oparciu o omawianą metodyką, powinny posiadać przeszkolenie i jeden
ze wskazanych certyfikatów będących międzynarodowym poświadczeniem
wiedzy merytorycznej i praktycznej, w zakresie stosowania metody PRINCE2
w zarządzaniu projektami, tj. PRINCE2 Foundation lub PRINCE2 Practitioner.
Mimo wielu zalet, metodyka PRINCE2 zawiera też wady, których jest
znacznie mniej niż zalet. Wśród nich można wymienić: przesadny nacisk
na sporządzanie dokumentacji, brak definiowania wprost analizy wymagań,
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dużą pracochłonność przy małych projektach, brak zainteresowania dla
umiejętności „miękkich”, które często decydują o powodzeniu projektu.
Kolejną uniwersalną metodyką zarządzania projektami, na którą warto
zwrócić uwagę jest PMBOK Guide (A Guide to the Project Management
Body of Knowledge), zazwyczaj określana jako rama (ang. framework) dla
konkretnych metodyk projektowych. Metodyka ta definiuje pojęcie projektu
oraz określa jego powiązanie z pojęciami programu oraz portfela projektów.
Została opublikowana przez członków Project Menagement Institute (PMI)
[3, s. 21]. To wiodąca międzynarodowa organizacja non profit, zrzeszająca
ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami, która opracowuje standardy
zarządzania projektami, wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne,
promuje zwiększanie rozpoznawalności zarządzania projektami i roli kierownika projektów we wszystkich sektorach gospodarki. W Polsce oddział PMI
powstał w 2003 r. Metodyka PMBOK Guide została opublikowana w 1983 r.
w formie białej księgi, jako próba udokumentowania i standaryzacji ogólnie
przyjętych informacji i praktyk dotyczących zarzadzania projektami. Jak
podkreślają autorzy, standard PMBOK nie jest de facto metodyką, ale za taką
go uznano. Jest zbiorem najlepszych, powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie w zarządzaniu projektami [11]. Standard PMBOK jest
aktualizowany co cztery lata, a jego zmiany mają charakter ewolucyjny. Jest
to kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. Jego głównym celem jest
przedstawienie wiedzy o zarządzaniu projektami. Zostało tak skonstruowane,
aby dostarczać kierownikowi projektu dobrych praktyk, zasad i metod podejmowania działań w całym cyklu życia projektu, ułatwiających zarządzanie
projektem. Dlatego też metodyka PMBOK jest znacznie szersza niż PRINCE2,
gdyż obejmuje szereg zagadnień międzyludzkich.
Strukturę PMBOK tworzą procesy, (obecnie jest ich 42, które są podzielone na pięć grup, takich jak: proces inicjowania inaczej rozpoczęcia,
planowania, monitorowania i kontroli, proces wykonawczy, inaczej realizacji
oraz proces zamknięcia, inaczej też zakończenia) i obszary wiedzy, którym
przypisane są procesy, aby zarządzanie projektem było najbardziej efektywne.
Ostateczna struktura jest uzupełniana o procesy zgodnie z powiązaniami
tematycznymi. Identyfikują one, jakie procesy i techniki są konieczne do zarządzania konkretnym projektem. Ostatecznie powstaje macierz wzajemnych
powiązań dla wszystkich procesów, które mogą zachodzić na siebie w czasie
realizacji projektu lub jego fazy. Obowiązkiem kierownika projektu bądź
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zespołu projektowego jest wybranie tych procesów, które mają zastosowanie
dla konkretnego projektu [12, s. 164].
W myśl omawianej metodyki, projekt składa się z etapów, a każdy etap
składający się na projekt ma swoje wejście i wyjście. Produkty będące rezultatem
na wyjściu jednego etapu projektu, stanowią elementy na wejściu etapu
następnego. Kolejne fazy i ich produkty składają się na całościowy cykl życia
projektu. Cykl życia projektu decyduje o tym, jakie elementy mają zasilić każdą
z faz projektu oraz jakie rezultaty fazy te mają dostarczać. Jest to procesowe
podejście do zarządzania projektem, charakterystyczne dla podejścia PMI.
Większość modeli cyklu życia, zaprezentowanych w przewodniku PMI, to
modele kaskadowe. W zależności od obszaru, w jakim realizowany jest projekt,
każdy model kaskadowy kładzie nacisk na inne aspekty cyklu życia projektu,
co jest widoczne w podziale prac projektowych. Wspólnym elementem jest
układanie zadań projektowych w formie kaskady prowadzącej od początku
do końca wdrożenia systemu. Określany jest plan testów i wykonywane są
prace testowania, analizowane jest ryzyko projektowe oraz na koniec każdego
cyklu wykonywana jest ocena w celu rekomendacji problemów do rozwiązania
w następnym etapie. PMBOK kładzie duży nacisk na dobrze przeprowadzoną
organizację zespołu realizującego projekt. Odnosi się to nie tylko do bezpośrednich wykonawców projektu, lecz także do pozostałych osób zaangażowanych w realizację projektu, z dokładnym opisem ról i odpowiedzialności
w różnych fazach realizacji projektu.
Wobec złożonej struktury metodyki PMBOK szczególną rolę odgrywa
menedżer projektu, który odpowiada za takie zorganizowanie prac projektowych, które zapewni osiągnięcie założonego celu projektu. Powinien on być
wybrany przez daną organizację, nie później niż na etapie przygotowania
„statutu” projektu, który zapewni mu uprawnienia posługiwania się zasobami
w celu realizacji poszczególnych zadań w projekcie. Statut uzasadnia uruchomienie projektu, określa wymagania, zakres prac oraz dostarcza wstępnej
analizy ryzyk. Jego zatwierdzenie przez kierownictwo danej instytucji jest
jednoznaczne z oficjalną akceptacją realizacji projektu. Ponadto zawiera
skrócony harmonogram, który wskazuje kamienie milowe projektu oraz
skrócony budżet. Definiuje też kryteria, według których rozliczany będzie
projekt. Wskazuje kierownika projektu oraz sponsora [3, s. 25].
Kierownik projektu pełni kluczową rolę w planowaniu, a następnie udziela
wsparcia zespołowi projektowemu. Wcześnie wykrywa problemy i je neutralizuje.
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Według PMBOK kierownik projektu powinien charakteryzować się wiedzą
związaną z zarządzaniem projektem, wydajnością – umiejętnością skutecznego wykorzystania swojej wiedzy teoretycznej w zarządzaniu projektem,
osobowością – postawą ukierunkowaną na efektywne działanie i zdolnościami przywódczymi [1, s. 118].
Metodyka PMBOK jest uniwersalną metodyką, podobnie jak PRINCE2,
która może przyczynić się do sukcesu projektu, bez względu na jego wielkość,
branżę, skalę i stopień złożoności. Koniecznym jest jedynie odpowiednie
dostosowanie metodyki do charakteru zarządzanego projektu. Należy też
uwzględniać uwarunkowania wynikające z charakterystyki danej instytucji
oraz elementy otoczenia zewnętrznego, do których według PMBOK należą
m.in.: kultura organizacyjna i jej struktura, infrastruktura, zasoby ludzkie,
uwarunkowania rynkowe, system komunikacji i ryzyka w organizacji, wykorzystywane systemy informatyczne do zarządzania projektami.
Metodyka „PMBOK jest jak klocki lego – możesz wziąć te elementy, które
chcesz i stworzyć z nich taką metodykę projektową, jaką zechcesz. PRINCE2
jest jak drzewo – musisz je przyciąć do potrzeb (mniej lub więcej owoców, liści,
gałązek), ale podstawowy pień, nadający strukturę, zostaje zachowany” [13].
Podobnie jak metodyka PRINCE2, metodyka PMBOK ma wiele zalet, ale
też i wad. Wśród zalet należy wskazać na uzupełnienie metodyki PRINCE2,
dostarczanie szczegółowych wskazówek dotyczących konstrukcji harmonogramu i budżetu projektu, szeregu informacji o różnych technikach i modelach zarządzania projektami (dostarcza informacji, jak należy zarządzać). Jest
znacznie szersza niż PRINCE2 – obejmuje tematykę zagadnień międzyludzkich oraz zagadnienia komunikacyjne (umiejętności „miękkie”), jest bardziej
elastyczna w podejściu do cyklu życia projektu, pozwalając na zastosowanie
kilku grup procesów albo w kaskadzie obejmującej cały projekt.
Wadą zaś metodyki PMBOK jest brak szerszego wsparcia dla organizacyjnego ładu zarządzania projektami (niemal całkowita koncentracja na
roli kierownika projektu) oraz brak głębszego zrozumienia dla uzasadnienia
biznesowego. Powody podjęcia projektu to bardziej zmartwienie sponsora,
niż kierownika projektu [14].
Trudno wymienić wady i zalety danego standardu, ponieważ należą one
do tej samej grupy „tradycyjnych podejść” do zarządzanie projektem. Podsumowując metodykę zarządzania projektami PRINCE2 i PMBOK, można
jednak zauważyć, że uzupełniają się one wzajemnie i nie stanowią dla siebie

Wybrane metodyki zarządzania projektami z zakresu obronności…

111

konkurencji ani też sprzeczności. Dlatego też, można traktować je jako źródła
najlepszych praktyk i technik projektowych, które odpowiednio łączone i wykorzystywane w zarządzaniu usprawnią proces realizacji projektów [12, s. 165].
PRINCE2 dostarcza ram określających, co ma być zrobione, przez kogo
i kiedy. PMBOK Guide dostarcza natomiast wielu technik określających,
jak należy to zrobić. Optymalne wykorzystanie korzyści płynących z zastosowania sprawdzonej metodyki zarządzania projektami wiąże się z odpowiednim dostosowaniem jej do aktualnego projektu. Dlatego też w tym
celu wykorzystuje się elementy innych metodyk, w szczególności PRINCE2,
która akcentuje inne elementy zarządzania projektem, jak chociażby analizę
środowiska projektu i jego organizację. Wszechobecna praktyka w zarządzaniu projektami wskazuje na dowolność w wykorzystywaniu dostępnych
międzynarodowych standardów. Wobec tego możliwe staje się takie skonstruowanie metodyki, która w najbardziej precyzyjny i optymalny sposób
odpowiada określonym potrzebom danego projektu.
Jeśli chodzi o popularność danej metodyki, najczęściej jest ona mierzona liczbą certyfikatów. W Europie popularniejszy jest PRINCE2, gdyż jest
to standard brytyjski, natomiast PMBOK cieszy się większą popularnością
w USA. W wielu organizacjach PMBOK wykorzystywany jest podczas szkoleń,
a PRINCE2, w trakcie praktycznego realizowania projektów.
Należy jednak zaznaczyć, że cechą wspólną projektów, bez względu na
ich wielkość, stopień złożoności i obszar realizacji (branżę) jest etapowość
ich realizacji, do których można zaliczyć start, przygotowanie i organizację,
realizację oraz zamknięcie projektu. Z uwagi na fakt, że metodyka PMBOK
całkowicie koncentruje się na roli kierownika projektu, brak w niej szerszego
wsparcia dla organizacyjnego ładu zarządzania projektami, co daje wrażenie
pozostawienia kierownika projektu samemu sobie, nie znalazła ona zastosowania w zarządzaniu projektami w instytucjach zhierarchizowanych, do
których zaliczają się formacje resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Kolejną metodyką stosowaną przeważnie do tworzenia oprogramowania,
portali itp. jest AGILE Project Management (APM), (adaptacyjne zarządzanie projektami), która jest innowacyjnym podejściem do zarządzania projektami informatycznymi. Pomaga efektywnie pracować w grupie, aby osiągnąć
cele biznesowe. Początek tej metodyki jest związany z „Manifestem Agile”
(ang. agile – zwinny, sprawny), co miało miejsce w lutym 2001 r. w Snowbird
w stanie Utah (USA), podczas spotkania 17 czołowych reprezentantów nowych
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metodyk tworzenia oprogramowania. Manifest Agile spowodował głębokie
przemiany w środowiskach programistycznych, a następnie przeniknął w niektóre obszary zarządzania projektami. Powstanie Agile Project Management
było w dużej mierze reakcją na mało elastyczne metody zarządzania projektami informatycznymi, które uważano wówczas za zbyt sformalizowane
i mało efektywne [15]. Agile nie dotyczy tylko dostarczania oprogramowania.
Koncentruje się na szybkim, cyklicznym i uporządkowanym dostarczaniu
kolejnych działających elementów produktu, dzięki czemu umożliwia większą
elastyczność, co jest istotne zwłaszcza w często zmieniających się warunkach
biznesowych.
Metodyka Agile (często w literaturze można spotkać się z terminologią
metodologia Agile) zakłada częstsze niż w tradycyjnych projektach dostarczenie kolejnych wersji tworzonego oprogramowania. Zamiast co miesiąc,
klient może je otrzymywać nawet codziennie, co stwarza większe i częstsze
wymagania w zakresie testowania [16, s. 263]. Brak sformalizowanej dokumentacji w tej metodyce powoduje, że kluczowymi dla sukcesu projektu
elementami stają się dyskusja w ramach zespołu oraz sprawna komunikacja
pomiędzy pracownikami a klientami. Pracownicy są w stałym kontakcie
z klientem. Ideą tej metodyki jest rozbicie projektu na małe zarządzane, zwane „interakcjami”. W Agile realizacja projektu oparta jest na 12 kluczowych
zasadach, do których należą:
1. Szybkie dostarczenie działającego (użytecznego) rozwiązania.
2. Dostarczanie rozwiązań często (od kilku tygodni do kilku miesięcy).
3. Akceptowanie zmian w zakresie wymagań, nawet na późnym etapie
działania. Wprowadzanie zmian i ich akceptowanie traktowane jest jako
element budowania przewagi konkurencyjnej.
4. Osoby reprezentujące stronę biznesową i projekt muszą ze sobą blisko
współpracować (w codziennej perspektywie).
5. Realizacja powinna być oparta na mocno zmotywowanych pracownikach,
którym należy stworzyć dobre warunki i oparcie bazujące na zaufaniu,
tak aby mogli zrealizować projekt.
6. Najbardziej sprawną i efektywną metodą wymiany informacji jest rozmowa twarzą w twarz.
7. Działające rozwiązanie jest miarą postępu projektu.
8. Promowany jest stały rozwój i postęp. W projekcie należy stworzyć warunki dla stałego postępu.
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9. Zwinność, kluczowa cecha projektu, powinna być oparta na stałej uwadze
nakierowanej na jakość techniczną i technologiczną.
10. Prostota ma kluczowe znaczenie – istotna jest relacja miedzy ilością pracy
wykonanej i niewykonanej.
11. Najlepsze wymagania, rozwiązania, metody pracy wyłaniają się w ramach
efektywnego współdziałania członków zespołu projektowego.
12. W regularnych odstępach czasu zespół projektowy poświęca czas na
analizę własnego działania i ustala, w jaki sposób może działać bardziej
efektywnie [12, s. 166].
Wielu ekspertów metodyk zwinnego zarządzania projektami podkreśla,
że Agile jest łatwa do zrozumienia, ale trudna do zastosowania. Dlatego też
ważnym jest, aby propagować pełne zrozumienie zwinności nie tylko w zespołach wytwórczych, lecz także w całym środowisku biznesowym danej firmy,
aby uniknąć problemów i nieporozumień oraz móc w pełni wykorzystać
potencjał zwinności. Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metodyki
Agile niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji, m.in.:
1. Dostarcza podejścia, które oferuje elastyczność, ale zachowuje koncepcję
projektu.
2. Nie ma potrzeby rozwijania i integrowania danego przedsiębiorstwa do
procesów zarządzania Agile, organizacja może po prostu przyjąć sprawdzone i przetestowane podejście.
3. Może być stosowana jako metoda pracy zespołów, osadzonych w klasycznym otoczeniu zarządczym.
4. Istnieje faza przygotowawcza, która pozwala na wstępne zrozumienie,
czy warto podejmować pracę.
5. Większa kontrola kierownictwa nad przebiegiem projektu. Gwarantowany
czas i koszt brzmi bardzo przekonująco. Trochę trudniej wytłumaczyć, że
nie wiadomo dokładnie, co za te pieniądze i w tym czasie zostanie zrobione.
6. Ustala czas, koszt i jakość na wczesnych etapach projektu.
7. Skutecznie wykorzystuje ludzką wiedzę w połączeniu z technikami, takimi
jak rozwój interaktywny i modelowanie w celu osiągnięcia ciasnych ram
czasowych realizacji projektu.
Metodyka Agile integruje się ze środowiskiem PRINCE2 oraz stanowi
uzupełnienie tej metodyki. Gorzej sprawdza się w sytuacjach, gdy zespół
projektowy jest bardzo duży (liczy więcej niż 20 osób), kultura organizacji
nie pozwala na zwiększenie odpowiedzialności pojedynczych programistów,
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programiści są w większości niedoświadczeni lub nie znają tej metodyki do
realizacji danego przedsięwzięcia. Podobnie jak wcześniej przedstawione metodyki, zawiera również wady, do których można zaliczyć stosunkowo skomplikowaną strukturę organizacyjną oraz „płytkie” podejście do zarządzania
ryzykiem. W ramach metodyki Agile nie rozpoczyna się realizacji projektów
od wcześniej przygotowywanych planów i harmonogramów. Proces planowania jest realizowany równolegle z zasadniczą pracą nad projektem.
Metodyka Agile jest wykorzystywana do zarządzania projektami m.in.
w Polsce. Znanym przykładem polskiego wdrożenia Agile w dużej firmie jest
program Everest realizowany w firmie PZU. Skala tego przedsięwzięcia jest
bardzo duża, obejmuje ponad 18 tys. użytkowników systemu, 30 tys. polis
ubezpieczeniowych wystawianych dziennie oraz ponad 500 osób zaangażowanych w prace nad projektem. Zwinna transformacja PZU przyniosła
firmie znaczną redukcję dokumentacji papierowej drukowanej w procesach
obsługowych (rocznie było to ponad 10 km stron A4, obecnie jest to mniej niż
1 km dokumentacji), możliwość sprzedaży i ofertowania w elektronicznym
i zautomatyzowanym procesie on-line. Najważniejszą zmianą było jednak
znaczne skrócenie i uelastycznienie procesu wprowadzania nowych i modyfikowania istniejących produktów. Dzięki zastosowanej metodyce PZU ma teraz
możliwość szybkich modyfikacji taryf i tworzenia nowych produktów [17].
Można wyróżnić trzy kluczowe czynniki warunkujące powodzenie projektu realizowanego metodologią Agile:
1. Szybkość wykonania produktu jest ważniejsza niż jego jakość.
2. Klient posiada możliwość zmiany oczekiwań co do finalnego projektu.
3. Twórcy oprogramowania posiadają swobodę w doborze sposobów uzyskania optymalnego rezultatu.
Jeżeli sprecyzowanie końcowego rezultatu staje się istotniejsze niż częste
przedstawianie klientowi nowego kodu podczas realizacji projektu, bądź zespół
nie jest w stanie pracować w zamkniętych przedziałach czasu, projekt realizowany
przy zastosowaniu Agile najprawdopodobniej zostanie skazany na niepowodzenie.
Metodyka Agile pozwala twórcom dokonywać przeglądu poszczególnych kroków
w procesie tyle razy, ile jest to konieczne. Wraz ze zmianą zakresu projektu, twórcy
mogą modyfikować zestaw niezbędnych do wykonania prac, tak aby sprostać
ewoluującym oczekiwaniom klienta. Agile pozwala klientowi na utrzymywanie
stałego dialogu z zespołem projektowym, co zwiększa szanse na dostosowanie
i poprawę produktu stosownie do najbardziej aktualnych potrzeb [18, s. 11].
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W dalszej kolejności podjętych rozważań należy ustalić, które metodyki
(w praktyce) są stosowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe realizujące projekty z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa w konkursach
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
Dokonując wyboru projektów, które w dalszej kolejności zostały poddane
analizie, uwagę skupiono na konkursie numer 7/2015 NCBiR. Uwzględniał on
obszar zarówno obronności, jak i bezpieczeństwa, co nie zawsze jest praktykowane przez NCBiR, gdyż zdarzało się, że konkursy z zakresu obronności były
ogłaszane niezależnie. Rzeczony konkurs został ogłoszony 6 lipca 2015 r. przez
Komitet sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze
bezpieczeństwa i obronności państwa NCBiR [19]. Obejmował 25 tematów
zaplanowanych do realizacji na okres 18, 24, 30 i 36 miesięcy, z których aż
13 obejmowało najdłuższy − 36 miesięcy. Zgodnie z ogłoszonym regulaminem konkursu, zaplanowano do uzyskania VIII lub IX poziomu gotowości
technologii. Należy podnieść, że już sam regulamin konkursu preferował
zarządzanie metodyką PRINCE2, gdyż w kryteriach oceny merytorycznej
wniosku, w rubryce „Jakość zarządzania projektem”, w punkcie b) „sposób
zarządzania i jakość planowanego systemu zarządzania projektem”, wskazano:
„maksymalną ocenę przyznaje się za zarządzanie projektem zgodnie z uznanymi
w kraju metodykami zarządzania projektami np. PRINCE2.”
Spośród 25 tematów ogłoszonych w konkursie, analizie poddano 13 projektów (co stanowi 52% ogółu ogłoszonych tematów w konkursie), których
termin zakończenia został wyznaczony na koniec grudnia 2017 r. oraz koniec grudnia 2018 r. Jeden z analizowanych projektów uzyskał przedłużenie
do końca grudnia 2019 r. We wszystkich badanych projektach zarządzanie
odbywało się zgodnie z metodyką PRINCE2 (100% projektów poddanych
badaniu). Ponadto w siedmiu projektach (52% projektów poddanych badaniu), lider konsorcjum zdecydował się na wprowadzenie funkcji kierownika
operacyjnego, którego zadania zostały omówione wcześniej.
Podsumowanie

Która metodyka jest zatem najlepsza? Z przytoczonej charakterystyki wynika,
że każda z nich ma swoje wady i zalety, ciężko więc odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Wiele zależy od oczekiwań i potrzeb danej organizacji,
w której projekt będzie realizowany. Niektóre instytucje wdrażają własne
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systemy zarządzania projektami, niekoniecznie opierając się na powyższych
metodykach. Przecież każda z nich stanowi uzupełnienie pozostałych, a stosowne łączenie i racjonalne korzystanie z podstawowych zasad może pomóc
w zagadnieniach związanych z kierowaniem projektami. Pewne jest, że znajomość metodyk jest kluczem do sukcesu projektu. Realizacja projektu w oparciu
o nieznanie metodyki może spowodować chaos oraz irytację. Stąd też, ze
względu na trudności ze zmianą świadomości osób realizujących projekty
(przeszkolenie nie zawsze jest możliwe, zespół projektowy to często kilkanaście
osób), warto dostosować się do jego preferencji. Wielokrotnie też nie mamy
wyboru, metodyka jest narzucona bezpośrednio w wymaganiach klienta, czy
przez organizację, w której projekt będzie realizowany i zarządzany. Unia
Europejska czy też instytucja organizująca konkursy na realizację projektów
z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, nie narzuca projektodawcom
jednej metody zarządzania projektami. Jednakże wyżej oceniane są projekty
stworzone zgodnie z zasadami metodycznymi. Takie wykonanie zmniejsza
ryzyko niepowodzenia w trakcie późniejszej realizacji projektu.
Omówione metodyki zostały wybrane pod kątem możliwości wdrożenia
ich w projektach, przy czym nie jest to równoznaczne z brakiem problemów
przy ich realizacji. Małe projekty często realizowane są przez małe zespoły,
co wiąże się z pełnieniem kilku ról przez jedną osobę. Jest to generalnie
dopuszczalne postępowanie, przy czym często implikuje pewne trudności,
a niekiedy jest wręcz niemożliwe do zrealizowania.
Nie ma idealnej metodyki zarządzania projektami, jak i struktury zarządzania projektami pasującej do każdego projektu. Nie należy też wzorować
się na strukturach nawet podobnych projektów realizowanych w innych,
nawet tych najlepszych instytucjach. Przecież każda organizacja rządzi się
swoimi prawami, ma inną kulturę, zasoby czy otoczenie. Planując sposób
zarządzania projektami, trzeba więc wziąć te czynniki pod uwagę. Dlatego
też im więcej czasu poświecimy na planowanie, tym mniej niespodzianek
będzie czekało na nas na etapie realizacji projektu, a tym samym mniej będzie
nieprzespanych nocy w biurze projektowym i późniejszych, negatywnych
konsekwencji [10, s. 268].
Chociaż wiele organizacji bazuje na rutynowych działaniach, powtarzalnych i nierozwijających się, to są też organizacje, które pragną rozwoju
i wychodzą naprzód, realizując różne projekty. To dzięki zachowaniom niepowtarzalnym, rozwojowym, organizacja staje się twórcza, a projekty tworzą
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jej wartość dodaną. Organizacjami takimi są formacje resortu spraw wewnętrznych i administracji, które realizując liczne projekty z różnych obszarów, w tym
z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, podejmują liczne działania,
wymagające dużego nakładu pracy wielu ludzi z różnych jednostek organizacyjnych, podmiotów zewnętrznych, zazwyczaj nie współpracujących ze
sobą na co dzień. Jednakże zrealizowanie całości projektu jest od nich zależne
i może rzutować na jakość wykonania poszczególnych zadań [10, s. 251–268].
Dlatego też, jak wcześniej wykazano, najbardziej rozpowszechnioną metodyką
zarządzania projektami z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa jest
metodyka PRINCE2.
Metodyki zarządzania projektami ciągle ewoluują, a nawet powstają nowe.
W dzisiejszych czasach nowoczesne zarządzanie projektami wymaga zastosowania odpowiednich metodyk, narzędzi, dzięki którym będziemy mogli
osiągnąć sukces organizacyjny i ekonomiczny, a przede wszystkim ułatwiają
zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Właściwe zarządzanie
projektem stanowi jeden z elementów sukcesu nie tylko samego projektu,
ale i sukcesu wnioskodawcy oraz podmiotów, do których zostało skierowane
wsparcie, czy to rzeczowe czy finansowe.
Podsumowując rozważania, to właśnie metodyka PRINCE2 stała się standardem skutecznego zarządzania projektami z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w podnoszonych w niniejszym opracowaniu służbach
mundurowych.
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Aksjologia praw człowieka.
O przesłankach i determinantach
współczesnego dyskursu
w filozofii prawa międzynarodowego
Abstrakt

W artykule zaprezentowany został pogląd, iż z uwagi na fakt pluralizmu aksjologicznych źródeł praw człowieka, konieczne jest uświadomienie sobie, że mamy
aktualnie do czynienia z analitycznym rozszerzeniem zarówno „ilości” praw
człowieka poprzez pojawianie się ich nowych generacji, jak też „ilościowej jakości”
praw człowieka z uwagi na nowo wyłaniające się aksjologiczne ich źródła, bądź to
w postaci nowych wartości, bądź w drodze nowacyjnie (redefinicyjnie) rozumianych wartości dotychczasowych. W przedstawionym kontekście aksjologii praw
człowieka oraz aksjologii ich ochrony nietrudno skonstatować występowanie
zarówno pluralizmu aksjologicznego obu sfer, jak też liczne próby ich relatywizacji
oraz instrumentalnej egzegezy i wykładni dokonywane w wymiarach krajowym,
europejskim i międzynarodowym. Próby ograniczania praw człowieka w zakamuflowany sposób w praktyce prawodawczej poszczególnych państw są liczne,
a uzasadnieniem aksjologicznym prawnych rozwiązań ubezskuteczniających de
facto (bo nie de iure, gdyż z formalnoprawnego punktu widzenia są one zadeklarowane i formalnie bezwyjątkowo chronione) realizację i ochronę poszczególnych
praw (w szczególność praw trzeciej, czwartej i piątek generacji) jest gwarancja
bezpieczeństwa zbiorowego i paradoksalnie ochrony innych ludzi (np. ochrona ich
uczuć religijnych, ochrona rodziny, ochrona moralności publicznej, której desygnatem najczęściej są zasady dominującej w danym państwie religii). Przenosząc
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ten problem z wymiaru państwowego na poziom ponadpaństwowy i transpaństwowy, wskazać należy, iż w międzynarodowym prawie ochrony praw człowieka
ograniczenie tych praw może nastąpić również ze względów pozanormatywnych,
w drodze tzw. relatywizacji instrumentalnej, dokonywanej w związku z potrzebami bieżącej polityki, dla której naruszana bywa przyrodzona godność człowieka.
Twierdzimy także, iż w aksjologii praw człowieka newralgicznym punktem jest
przecięcie się płaszczyzny (dyskursu) prawnej z płaszczyzną (dyskursem) etyczną,
przy czym czynnikiem sprawczym tej newralgiczności nie jest wadliwość prawa
czy jego interpretacji, czy też wadliwość etyki, lecz tego, co dzieje się w ramach
tzw. Realpolitik.
Słowa kluczowe: prawo międzynarodowe praw człowieka, nowe generacje praw czło-

wieka, aksjologia praw człowieka, filozofia prawa ochrony praw człowieka, filozofia
polityczna

Axiology of Human Rights.
On the Premises and Determinants
of Contemporary Discourse in the Philosophy
of International Law
Abstract

Considering the pluralism of the axiological sources of human rights, we claim
that it is necessary to realize that at the moment we are facing an analytic extension
of both the “number” of human rights (appearance of new generations of human
rights), as well as the “quantitative quality” of human rights due to newly uncovered axiological sources such as the appearance of new values or a redefinition of
existing ones. In the presented context of the axiology of human rights and the
axiology of their protection, it is easy to observe the axiological pluralism of the
two spheres as well as numerous attempts to make the exegesis and interpretation
both relative and instrumental in domestic, European, and international sphere.
Attempts to limit human rights in a camouflaged manner in the jurisdiction
practice of particular states are quite abundant and an axiological justification
of legal solutions that would make the implementation and protection of those
rights (in particular those of the third, fourth and fifth generations) ineffectual—
de facto (not de iure, since from a formal and legal point of view they correspond
to declared rights and, without exception, the protected ones) is the guarantee
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of community security and, paradoxically, the protection of other people (i.e.,
the protection of religious sentiments, family, public morality based usually on
the rules of the dominant religion). When transposing these problematics from
the state perspective to the intra – and trans-state level, we need to demonstrate
that in the international law of human rights protection , the limitation of these
rights may also take place as a result of extra-normative factors due to so-called
“instrumental relativism”, applied in the function of current political interests
for which intrinsic human dignity happens to be infringed. We also claim that
the active factor of that critical crossing point are not faults in the law or its
interpretation, nor is it faults of ethics, but rather the faults of what is going on
within so-called Realpolitik.
Keywords: international law of human rights, new generations of human rights, axiological foundation of human rights (human right’s axiology), legal philosophy of human
rights protection, political philosophy

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na dokonujące się zmiany i przeobrażanie wątków oraz akcentów w aktualnym dyskursie na temat praw
człowieka, co warunkuje przeobrażenia w ramach współczesnego paradygmatu prawnomiędzynarodowej ochrony praw człowieka oraz rozszerzanie zakresu znaczeniowego pojęcia prawa człowieka o nowe desygnaty
w postaci wykształcania się czy też wyłaniania nowych generacji tychże
praw. Przedmiotowa analiza dotycząca uwarunkowań aktualnego dyskursu dotyczącego prawa ochrony praw człowieka (w wymiarach międzynarodowym, ponadnarodowym i krajowym) opatrzona syntetycznymi
wnioskami kończy predykcja dotycząca przyszłego zakresu (ram) i istoty
(jądra) tego przeobrażonego dyskursu oraz roli nowo wyłaniających się
generacji praw człowieka w tymże dyskursie. Całokształt rozważań w ramach zakresu podmiotowego badania prowadzony jest w duchu filozofii
humanitaryzmu zakładającym nieustanny proces doskonalenia się ludzi
i ludzkości. Przedmiotowe badanie prowadzone jest w ramach dogmatyki
prawa międzynarodowego publicznego, filozofii prawa międzynarodowego
oraz filozofii polityki.
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1. Determinanty i wyznaczniki dyskursu – przeobrażenia aksjologiczne

Z aksjologią praw człowieka1 wiąże się nierozerwalnie pytanie o identyfikację
człowieka jako podmiotu prawa2 w szerokim rozumieniu, a nie tylko jako cywilistycznie rozumianą osobę fizyczną3. W ujęciu normatywistycznym przyjmuje się, że człowiek jest podmiotem prawa tylko o tyle, o ile normy prawne
przyznają mu podmiotowość prawną4, natomiast jego prawa jako człowieka
1 „Współcześnie poszukuje się bardziej syntetycznego terminu – np. w języku niemieckim
jest to termin „prawa podstawowe” (Grundrechte), który obejmuje swoim zasięgiem
zarówno „prawa człowieka” (Menschenrechte), jak i prawa obywatela (Bürgerechte). Co
bardzo interesujące − na język angielski to pojęcie przetłumaczono jako „prawa konstytucyjne (Constitutional Rights), co jest o tyle uzasadnione, że o zaliczeniu określonych
wolności i praw do podstawowych decyduje w ostatecznej instancji umieszczenie ich
w konstytucji. W tym kontekście zwraca też uwagę nomenklatura przyjęta w Unii Europejskiej – Karta Prawa Podstawowych, ale w tym przypadku anglojęzyczny odpowiednik
brzmi Fundamental Rights”. J. Zajadło, Wolności i prawa człowieka i obywatela-katalog,
(w:) A. Szmyt, Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, CH Beck,
Warszawa 2010, s. 665.
2 Oczywiście istnieje wiele koncepcji i definicji praw człowieka, a niektórzy z autorów
podejmują nawet próby formułowania wielodyscyplinarnych, a zarazem syntetycznych
definicji praw człowieka, np. H. Waśkiewicz; tejże, Prawa człowieka, pojęcie historia,
Chrześcijanin w świecie 1978 (T. 10, nr 3–4).
Także Franciszek J. Mazurek formułuje własne określenie. Według niego „(…) prawa
człowieka [to] (…) wszystkie prawa podmiotowe ponadustrojowe – naturalne – odczytywane z wrodzonej godności osoby ludzkiej wraz korelatywnymi obowiązkami;
proklamowane zaś w konstytucjach i prawie międzynarodowym przyjmują formę praw
pozytywnych, nie tracąc swego naturalnego charakteru prawa moralnego, odznaczają
się powszechnością, niezbywalnością, nienaruszalnością i dynamizmem, odpowiadają godności osoby ludzkiej i chronią ją w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym”.
F. J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Redakcja Wydawnictw
KUL, Lublin 2001 s. 195.
3 Na gruncie filozofii prawa poszukiwana jest odpowiedź na pytanie w jakim zakresie
podmiotem prawa jest człowiek, a w jakim osoba fizyczna. Szerzej na ten temat zob.:
T. Chauvin, Osoba fizyczna czy człowiek? Kilka refleksji na temat podmiotu prawa,
Principia 2015, LXI–LXII, s. 123–139; zob. także tejże, Homo iuridicus. Człowiek jako
podmiot prawa publicznego, CH Beck, Warszawa 2014.
4 Prawnym wyrazem przyznania tej podmiotowości jest np. w prawie cywilnym status
osoby fizycznej. Z filozoficznoprawnego punktu widzenia osoba fizyczna to modelowa
wizja człowieka, pełnoletniego i w pełni zdrowego, który swobodnie i świadomie wy-
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mają charakter uniwersalny5 i niezbywalny jednocześnie, a także w żadnym
wymiarze oraz zakresie nie mogą być warunkowane podmiotowością prawną.
Zarazem w ujęciu nienormatywistycznym uznaje się, że człowiek-jednostka
jest podmiotem prawa międzynarodowego, a tym bardziej prawa międzynarodowego praw człowieka per se. Droga do tego aksjomatu przebiegała
od poglądu profesora C. Berezowskiego, że kto nie jest podmiotem prawa
międzynarodowego, jest jego przedmiotem, co a contrario prowadziło do
uznania, że człowiek jest podmiotem prawa międzynarodowego6, aż do mającej za źródło w doświadczeniu „zagłady” koncepcji G. Scelle, że człowiek
jest podmiotem jedynym prawa międzynarodowego (a państwo jego agentem
prawnym)7. W tym ujęciu człowiek8 stanowi w porządku państwowym i prawnym swoistą autoteliczną wartość-cel, czy na gruncie filozofii moralności
dobro, o które należy zabiegać, pielęgnować je i chronić. W celu uniknięcia
sporów o uzasadnienie szczególnego traktowania człowieka przez prawo,
u podstaw każdej koncepcji politycznej i prawnej powinno stać w miarę
kompletne, acz możliwie neutralne kulturowo określenie człowieka9 w aksjologicznym wymiarze. W systemie prawa międzynarodowego praw człowieka,

5

6

7
8
9

raża swoją wolą. B. Brożek, Pojęcie osoby w dyskusjach bioetycznych [w:] J. Stelmach,
B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Wolters Kluwer,
Warszawa 2010, s. 52.
To stanowisko jest rekonstruowane na podstawie dwóch ujęć: naturalistycznego oraz
normatywnego. Por. L. Bosek, Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie
prawo cywilne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 271–274.
Szereg dokumentów powstałych w toku prac w ramach działalności ONZ, a mających swe
źródło we wspomnianym raporcie, zawiera stanowisko potwierdzające tezę o uniwersalnym
charakterze praw człowieka. J. Zajadło na dowód tego twierdzenia wskazuje trzy – jego
zdaniem istotne – dokumenty: High Level Panel z 2004 r., Raport Sekretarza Generalnego
ONZ z 21 marca 2005 r. oraz Rezolucję Światowego Szczytu ONZ z 15 września 2005 r.
J. Zajadło, Po co prawnikom filozofia prawa?, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2008, s. 102 (zob. przypisy 11, 12 i 13).
C. Berezowski, Les sujets non souverains du droit international, Recueil ded cours.
Academie de droit international 1938 (III), Tome 65, s. 6–82, szczególnie s. 14–20.
Szerej zob. G. Scelle, Manuelle de droit intenational public, Paris 1948.
Odpowiednikiem słowa człowiek jest w tekstach międzynarodowych dokumentów
z zakresu ochrony praw człowieka wyrażenie: „istota ludzka” lub „osoba ludzka”, które
często traktowane są zamiennie, co wynika zapewne z różnic w przekładzie z języków
oryginalnych, w jakich dokumenty te zostały zredagowane.
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człowiek staje się podmiotem ochrony prawnej w sposób – w warstwie formalnoprawnej – bezwyjątkowy10. W ramach konkurujących ze sobą – a nawet
antynomicznych (np. wolność i bezpieczeństwo, sprawiedliwość i równość)
wartości leżących u podstaw praw człowieka i systemu ich ochrony konieczne jest nieustanne dążenie aktorów prawa międzynarodowego do osiągania,
gwarantowania i ochrony homeostatycznej równowagi w zakresie relacji
pomiędzy stopniem realizacji poszczególnych wartości i praw w systemie
ochrony praw człowieka. Wskazanie na fakt, że są to prawa podmiotowe
wymaga ich odróżnienia od prawa przedmiotowego11. Notabene w literaturze
prawniczej odnaleźć można także stanowiska kwestionujące istnienie praw
podmiotowych i sprowadzające całość występujących w systemie prawa
uprawnień jednostki do praw przedmiotowych, co czynił m.in. francuski
prawnik cywilista. L. Duguit12. Jednak autor ten wycofał się później nieco ze
swego skrajnego stanowiska. Stwierdził, że jeżeli obywatel spełnia obowiązki
ustawowe, wskazane solidarnością i ustawami, jeżeli więc pracuje dla ogółu,
w takim razie jest on dzierżycielem (detentorem) pewnej władzy (pouvoir),
to w jej wykonywaniu musi otrzymywać ze strony organów państwowych
pełną ochronę przeciw wszelkim jej naruszeniom jako czynom bezprawnym.
W takich granicach można mówić nawet o własności, ale to nie uzasadnia
fikcyjnej, nierealnej i metafizycznej koncepcji prawa w znaczeniu podmiotowym13. Konieczne jest jednak zaznaczenie, iż pogląd ten odnosił się do
sfery stosunków regulowanych prawem wewnętrznym, tj. krajowym i nie
miał zastosowania do stosunków ponadnarodowych i międzynarodowych.

10 Tak T. Barankiewicz, Filozoficzne uzasadnienie praw człowieka w kontekście procesu
globalizacji. [w:] J. Stelmach (red.) Filozofia prawa wobec globalizmu, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 52 i n; T. Chauvin, Osoba fizyczna czy
człowiek?, op. cit., s. 128.
11 Szerzej o rozróżnieniu praw podmiotowych i przedmiotowych w międzynarodowej
ochronie praw człowieka zob. H. Waśkiewicz, Prawa człowieka. Pojęcie, historia, Chrześcijanin w świecie 1978, t. 10, s. 14–20.
12 Szerzej na temat pierwotnej i radykalnej wersji poglądów tego autora na temat praw
podmiotowych zob. L. Duguit, Le droit social le droit individuel et la transformation de
l’état: conférences faites a l’école des hautes études sociales, Paris: Félix Alcan, Éditeur,
Librairies Félix Alcan et Guillaumin Réunies, 1908.
13 L. Duguit, Kierunki rozwoju prawa cywilnego od początku wieku XIX, Księgarnia
Powszechna, Kraków 1938, tł. K. Sieczkowski, s. 135.
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Wspomniana homeostatyczna równowaga winna być zachowana zarówno
w odniesieniu do aksjologicznych podstaw praw człowieka (warstwa materialnoprawna), prawnego systemu ich ochrony in genere oraz poszczególnych
prawnych instytucji (środków) ich ochrony in specie (warstwa formalnoprawna). Zważywszy na fakt pluralizmu aksjologicznych źródeł praw człowieka, konieczne jest uświadomienie sobie, że mamy aktualnie do czynienia
z analitycznym rozszerzeniem zarówno „ilości” praw człowieka − poprzez
pojawianie się nowych ich generacji, jak też „ilościowej jakości” praw człowieka − z uwagi na nowo wyłaniające się aksjologiczne ich źródła, bądź
to w postaci nowych wartości, bądź w drodze nowacyjnie (redefinicyjnie)
rozumianych wartości dotychczasowych. Na gruncie filozofii prawa oraz
w filozofii prawa międzynarodowego J. Zajadło wskazuje, iż poszczególne
generacje praw człowieka można wyodrębnić w oparciu o kryterium realizacji
określonych idei/wartości. I tak pierwsza generacja praw człowieka wywodzi się z wartości godności osobowej oraz wolności i te wartości ma w jak
najwyższym stopniu realizować. Generacja druga realizuje idee równości –
dystrybutywnej sprawiedliwości wyrównawczej. W przypadku trzeciej generacji praw człowieka jej zadaniem jest (po końcu „zimnej wojny”) realizacja
idei solidarności14. Kolejna, wyodrębniona również w XX wieku czwarta
generacja praw człowieka15 − nazywanych także „nowymi prawami człowieka” (new human rights)16 − wywiedziona została z idei tolerancji dla
14 Prawnomiędzynarodowe oraz konstytucyjne systemy ochrony i kontroli przestrzegania
praw człowieka są wielorakie i zróżnicowane w zależności od tego, której generacji praw
człowieka dotyczą. „Współcześnie oba te systemy normatywne coraz ściślej są ze sobą
powiązane, nie tylko w zakresie postanowień materialnoprawnych, lecz także w aspekcie
proceduralnym”. J. Zajadało, Ochrona wolności i praw człowieka i obywatela – środki,
[w:] A. Szmyt, Leksykon prawa konstytucyjnego, op. cit., s. 312–319. Cytat pochodzi
z ibidem, s. 313.
15 Abstrahujemy od oryginalnych – politycznych motywów koncepcji tzw. praw człowieka III generacji, które to motywy wpisując się do konfrontacji wschód-zachód miały
za cel osłabienie praw człowieka I generacji, do czego użyto państw rozwijających się
i UNESCO. Mimo, że pierwotny cel nie był godziwy, to te prawa kolektywne (bo nie
są to w istocie prawa człowieka-jednostki, a grup) rozwinęły się stając się komplementarnymi wobec praw człowieka I i II generacji.
16 Spotkać można także zawężające i redukcjonistyczne rozumienie czwartej generacji
praw człowieka, postulowane głównie przez myślicieli katolickich, którzy redukują
te generacje praw jedynie do realizacji i ochrony prawa do życia dla wszystkich istot
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jednostek przynależących do określonych mniejszości społecznych (religijnych,
etnicznych, seksualnych itp.). Jednak zdaniem tego autora możemy wyróżnić
obecnie także piątą generację praw człowieka, źródłem której jest swoiście
(odmiennie niż dotychczas) rozumiana godność człowieka17. Przychylamy się
do tezy, iż godność ta wynika ze struktury psychofizycznej każdego człowieka
oraz procesów biochemicznych i kognitywno-neuronalnych zachodzących
w mózgu człowieka. Zatem źródłem piątej generacji praw człowieka są ustalenia dotyczące godności człowieka poczynione we współczesnej biojurysprudencji traktującej człowieka przede wszystkim jako osobę18.
2. Wnioski de lege lata: novum czy nihil novi?

Prawa czwartej generacji wciąż uznawane są za „new human rights”, pomimo
upływu kilku dziesięcioleci od ich sformułowania. Jednak trudno odpowiedzieć
na pytanie czy piąta generacja praw człowieka jest już faktem czy wyłaniającą
się w dyskursie prawniczym normatywną, a może prawnomiędzynarodową
sui generis instytucją prawną? Gdyby poddać tę kategorię testowi łącznego
spełniania kryteriów sformułowanych w literaturze jako determinujące uznanie
nowej kategorii praw za prawa człowieka, to okazałoby się, że z tak przyjętego
punktu widzenia wyłaniającą się piątą generację praw człowieka formalnie
(na gruncie prawa międzynarodowego publicznego) trudno obecnie uznać za
kategorię praw człowieka. Do przeprowadzenia tego testu posłużyć może opisana przez B. Clifforda procedura uznania nowego prawa za prawo człowieka,
na którą składają się cztery działania. “We argue that the rise of new rights
involves four distinct if overlapping activities. First, politicized groups frame
long-felt grievances as normative claims. Second, they place these rights on the
ludzkich bez jakiejkolwiek różnicy, a więc od samego poczęcia, aż po jego kres. Ta kolejna generacja w ewolucji praw człowieka ma być odpowiedzią na dynamiczny rozwój
technologii biomedycznych, które ingerują coraz głębiej w strukturę ludzkiego życia,
u samych jego podstaw. Szerzej zob. F. Compagnoni, Prawa człowieka. Geneza, historia
i zaangażowanie chrześcijańskie, Wyd. WAM, Kraków 2000, s. 265–270.
17 Szerzej na temat tej, jeszcze wciąż uznawanej za nową, kategorii praw człowieka zob.
B. Clifford, Introduction: Fighting for New Rights, (in) B. Clifford (ed.), The International
Struggle for New Human Rights, University of Pennsylvania Press, Pensylwania 2009, 1–13.
18 Szerzej zob. J. Zajadło, Godność człowieka w: A. Szmyt (red.), Leksykon prawa konstytucyjnego…, s. 75–81.
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international agenda by convincing gatekeepers in major rights organizations
to accept them. This is crucial because a handful of NGOs and international
organizations hold much sway in certifying new rights. Third, states and international bodies, often under pressure from gatekeepers and aggrieved groups,
accept the new norms. Finally, national institutions implement the norms”19.
W tym kontekście poza ramami niniejszego opracowania pozostawimy prawną
ocenę faktu rozszerzania się katalogu praw człowieka poprzez wykształcanie się
i ewolucję kolejnych jego generacji, jak też predykcję identyfikacji potencjalnych następstw tego zjawiska w przestrzeni prawnomiędzynarodowej, a także
regionalnych i lokalnych systemów ochrony praw człowieka.
W postrzeganiu istnienia kolejnych generacji praw człowieka widzieć
można przejaw myślenia paradoksalnego. Istotą trzeciej generacji praw człowieka było bowiem odrzucenie prymatu jednostki (fundamentu cywilizacji
politycznej zachodu) na rzecz grupy-kolektywu bliższe kulturze południa, ale
i zgodne z katolicką nauką społeczną sprzed ery Jan Pawła II i tzw. marksizmem
(czyli refleksją partyjną w ZSRR i państwach byłego bloku wschodniego)20.
Kategorią uprawnioną z tytułu praw człowieka trzeciej generacji były więc:
„ludy”, „narody”, ewentualnie „ludzkość”, ale nie jednostka. I dopiero w prawach czwartej generacji autorzy, dzięki umysłowej akrobacji, chcieli połączyć
prawa grupowe z prawami jednostki. Atrakcyjnym opakowaniem dla tych
zabiegów były prawa jednostki należącej do dyskryminowanej (negatywnie)
grupy społecznej w połączeniu z prawami tejże grupy jako całości.
W przedstawionym powyżej kontekście aksjologii praw człowieka oraz
aksjologii ich ochrony nietrudno skonstatować występowanie zarówno pluralizmu aksjologicznego obu sfer, jak też liczne próby ich relatywizacji oraz
instrumentalnej21 egzegezy i wykładni dokonywane zarówno w wymiarach
19 Na temat pojęcia człowiek jako osoba oraz osoba jako kategorii prawna B. Brożek, Pojęcie
osoby w dyskusjach bioetycznych [w:] J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski,
Paradoksy bioetyki prawniczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010; A. Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego, Temida 2, Białystok
2011, s. 162 i n.
20 B. Clifford, Introduction: Fighting for New Rights…, s. 4.
21 Np. w Polsce partyjny (pseudonaukowy) atak na teorię alienacji Schaffa. (zob. A. Schaff,
Alienacja jako zjawisko społeczne, Książka i Wiedza, Warszawa 1999) przeprowadził
Chałasiński (J. Chałasiński, Społeczeństwo i wychowanie. PWN Warszawa 1969), który
przeciwstawił ukorzenioną klasę chłopską kosmoplitycznym jednostkom.
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krajowym, europejskim i międzynarodowym. Próby ograniczania praw człowieka w zakamuflowany sposób w praktyce prawodawczej poszczególnych
państw są liczne, a uzasadnieniem aksjologicznym prawnych rozwiązań ubezskuteczniających de facto (bo nie de iure, gdyż z formalnoprawnego punktu
widzenia są one zadeklarowane i formalnie bezwyjątkowo chronione) realizację i ochronę poszczególnych praw (w szczególności praw trzeciej, czwartej
i piątej generacji) jest gwarancja bezpieczeństwa zbiorowego i paradoksalnie
ochrony innych ludzi (np. ochrona ich uczuć religijnych, ochrona rodziny,
ochrona moralności publicznej, której desygnatem najczęściej są zasady
dominującej w danym państwie religii). Przenosząc ten problem z wymiaru
państwowego na poziom ponadpaństwowy podkreślić należy, iż w międzynarodowym prawie ochrony praw człowieka ograniczenie tych praw może
nastąpić również ze względów pozanormatywnych w drodze tzw. relatywizacji
instrumentalnej22, dokonywanej w związku z potrzebami bieżącej polityki,
dla której naruszana bywa przyrodzona godność człowieka.
3. Aksjologiczna legitymizacja ochrony praw człowieka
i bezpieczeństwa zbiorowego

Zatem nie da się uniknąć zadania koniecznego w tej sytuacji pytania
o aksjologię prawnych działań w obszarze ochrony praw człowieka i bezpieczeństwa zbiorowego. Jakie są możliwe do przyjęcia dla społeczności
międzynarodowej alternatywy działań legalnych lub legitymizowanych23
22 Instrumentalizacja prawa ma dwa znaczenia: jako pojęcie neutralne i jako pojęcie zabarwione ocenne (instrumentalizacja polityczna). Podmiotami dokonującymi aktów
instrumentalizacji prawa mogą być prawodawca, interpretator, podmiot stosujący prawo
i doktryna prawnicza. Typowe formy instrumentalizacji prawa to: instrumentalizacja ze
względu na cele wobec prawa zewnętrzne i z nim nieuzgadniane oraz instrumentalizacja
przez reinterpretację norm systemu (zwłaszcza norm-zasad) lub założeń ideologicznych
systemu. Wyróżnia się też instrumentalizację przez naruszenie norm wyznaczających
ustrój tworzenia lub stosowania prawa (naruszenie wartości instytucjonalnych systemu).
23 Określeniem tym posługuje się J. Zajadło, który do tego rodzaju ograniczeń prawa
człowieka zalicza się m.in. stosowanie tortur wobec terrorystów w celu uzyskania
informacji mogących uratować życie i zdrowie obywateli danego państwa lub wobec
porywacza w celu wydobycia od niego informacji o miejscu pobytu jego ofiary. J. Zajadło,
Uniwersalizm praw człowieka w konstytucji – bezpieczne i niebezpieczne relatywizacje,
Przegląd Sejmowy 2007, nr 4, s. 98, 102 i n.
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w sytuacji naruszania praw człowieka, bezskutecznej negatywnej opinii
społeczności międzynarodowej lub dysfunkcji procesu decyzyjnego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ24 ? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie
odnajdujemy kilka możliwych rozwiązań tego dylematu decyzyjnego w literaturze. „Specjaliści prawa międzynarodowego świadomi tego dylematu,
coraz częściej zaczynają odpowiadać tak: albo trzymajmy się litery prawa
i postawmy suwerenność państw oraz system bezpieczeństwa zbiorowego
ponad prawami człowieka; albo w drodze odpowiedniej interpretacji Karty
NZ oraz innych norm konwencyjnych i zwyczajowych uznajmy dopuszczalność humanitarnej interwencji na gruncie prawa międzynarodowego;
albo potraktujmy taką sytuację w kategoriach ekstremalnego wyjątku
normatywnego upoważniającego do incydentalnego naruszenia obowiązującego prawa; albo wreszcie złammy prawo międzynarodowe w celu jego
radykalnej reformy i zalegalizujmy tzw. tzw. unilateralną humanitarną
interwencję”25. Przypomnieć jednak tutaj należy, iż użycie siły w celu ochrony praw człowieka powinno przebiegać zgodnie z zasadami i procedurami
sformułowanymi w Karcie NZ, czyli w oparciu o uzyskaną apriorycznie
decyzję Rady Bezpieczeństwa ONZ w tym zakresie. Aczkolwiek zdarzały się
przypadki użycia siły w obronie praw człowieka bez pozytywnej decyzji RB
ONZ, np. interwencja wojsk NATO w Kosowie, a mimo to fakt ten został
uznany za legitymizowany przez społeczność międzynarodową, a także
następczo przez Independent International Comission on Intervention
on Kosovo. I tak np. Komisja uznała, że interwencja militarna NATO była
nielegalna, ale legitymizowana”26.
24 Chodzi o prawnoaksjologiczny wymiar tych działań, który zakłada, że działanie nielegalne, czyli niezgodne z reżimem prawnym może być równocześnie prawnie i pozaprawnie aksjologicznie legitymizowane. Zob. J. Menkes, A. Kociołek-Pęksa, Correlation
between legitimacy and legalism – selected problems, The Polish Review of International
and European Law 2016, PRIEL Vol 5, No 1. Zob. także J. Zajadło, Humanitarna interwencja jako przedmiot dyskursu etyczno-prawnego, Politeja 2005, 1 (5), s. 6–35. Tegoż,
Legalność i legitymizacja humanitarnej interwencji, Państwo i Prawo 2004, 1, s. 3–17.
25 Raport autorstwa wspomnianej Komisji, The Kosowo Report. Conflict, International
Response, Lessons Learned, Oxford University Press, Oxford 2000, s. 4; zob. również
J. Menkes, The Kosovo situation − international law aspects, ILA Newsletter 2000,
No 13.
26 Tamże.
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Wybór któregoś z powyżej zaproponowanych wariantów nie może być
wyborem oderwanym od rodzaju zagrożonej czy naruszonej wartości lub
konkretnych praw człowieka. Rodzaj zagrożenia oraz sposób i zakres naruszenia oraz jego natężenie i trwałość będą w poszczególnych sytuacjach
determinowały rozstrzygająco o wyborze któregoś z wyżej wymienionych
rozwiązań. Rozstrzygnięcie to nie odbędzie się jednak zapewne na gruncie
filozofii moralności, aksjologii, etyki czy filozofii prawa, lecz z uwagi na aktualną nadreprezentację zagrożeń i naruszeń będących następstwem aktów
terrorystycznych (przy nieuzasadnionym umniejszaniu rozmiaru naruszeń
wynikających np. z handlu ludźmi), zapadnie ono w najlepszym wypadku na
gruncie filozofii polityki, jednak bardziej prawdopodobnym scenariuszem
jest ten, iż owo rozstrzygnięcie podyktowane będzie głównie lub zasadniczo
jedynie względami politycznego pragmatyzmu.
4. Aktualny dyskurs w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa prawnego
i bezpieczeństwa praw człowieka per se

Aktualny dyskurs dotyczący praw człowieka w obliczu terroryzmu27 − uważanego za najpoważniejsze zagrożenie dla realizacji praw człowieka – przenoszony jest właśnie do sfery filozofii polityki, która z natury rzeczy jest
dyscypliną normatywną i odwołuje się do aksjologii, która nie ma charakteru
absolutnego. Prawa człowieka, rozpatrywane na gruncie nauki prawa, filozofii
moralności czy etyki wobec aksjologii terroryzmu, stają się w płaszczyźnie
aksjologicznego uzasadnienia coraz bardziej bezbronne. Prawo w ujęciu pozytywistycznym także, ponieważ w myśl pozytywistycznej tezy o neutralnej naturze prawa teoria prawa ma charakter deskryptywny, nie jest zatem jej celem
uzasadnienie aksjologiczne prawa lub formułowanie jakichkolwiek zaleceń.
W tym kontekście zasadnicze okazuje się pytanie T. Gizberta-Studnickego,
czy istotnie pozytywistyczne teorie prawa nie są zmuszone do przyjęcia
(nawet w ramach tzw. „wewnętrznego punktu widzenia”) pewnych założeń
należących do filozofii politycznej, która odwołuje się do wartości, które

27 W literaturze podnosi się, że terroryzm międzynarodowy jest obecnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla praw człowieka. Tak W. Stankiewicz, Terroryzm a prawa
człowieka, Gdańskie Studia Prawnicze 2005, t. 13, s. 455 i n.
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zawsze są uwikłane politycznie?28. Autor pytania postuluje potraktowanie
pozytywistycznej teorii prawa jako w pewnym sensie „teorię minimum”, gdyż
nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na wiele istotnych kwestii filozoficzno-prawnych, a w szczególności nie jest w stanie wyjaśnić normatywności prawa
oraz zbudować zadowalającej teorii orzekania29. Powiązanie współczesnego
prawoznawstwa w ogóle – a interesującego nas dyskursu i dialektyki praw
człowieka w szczególności – z kategorią polityczności (polityki) po pierwsze
jest faktem, a po drugie przejawia się w dwóch aspektach: jako zaangażowanie
prawoznawstwa w bieżącą politykę i uczynienie z niego instrumentu walki
politycznej, co z punktu widzenia istoty nauki nie wydaje się ani właściwe,
ani pożądane (polityczność nauki), albo też zrozumienie koniecznych związków prawa z polityką bez jednoczesnej partycypacji w bieżących sporach
politycznych, co z punktu widzenia tzw. zewnętrznej i wewnętrznej integracji prawoznawstwa wydaje się zarówno właściwe, jak i pożądane (nauka
polityczności)30. Uczony nie musi, a wręcz nie może być absolutnie bezstronny,
brak bezstronności nie oznacza jednak braku obiektywizmu i dochowania
zasad dyskursu argumentacyjnego. Każdy kto włącza się w dyskurs na temat
praw człowieka i ich ochrony prowadzi go w ramach określonej „polityczności”
miejsca i czasu, w których dyskurs ten się odbywa, upolityczniając go tym
samym. Determinujące ów dyskurs są także procesy socjalizacyjne każdego
z jego uczestników warunkowane m.in. empirycznym doświadczeniem braku
możliwości realizacji, ograniczeniem lub łamaniem jego praw jako człowieka
(a nawet w „lżejszej” wersji – praw obywatela). W aksjologii praw człowieka
newralgicznym punktem jest przecięcie się płaszczyzny (dyskursu) prawnej
28 Pytanie to sformułował Gizbert Studnicki w referacie pt: Filozofia polityczna a pozytywistyczna teoria prawa, podczas XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa we
Wrocławiu, wrzesień 2016. http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Roczniki%20AiP%20-%20pliki/Podzielone/Rocznik%20AiP%20
2016%20z%202/26.Kalisz-2016-2-480-486.pdf (dostęp: 15.06.2017).
29 Ibidem.
30 Zajadło J. w referacie nt. Prawoznawstwo − polityczność nauki czy nauka polityczności? http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/
Roczniki%20AiP%20-%20pliki/Podzielone/Rocznik%20AiP%202016%20z%202/26.
Kalisz-2016-2-480-486.pdf (dostęp: 15.06.2017). Zob. także J. Zajadło, Po co prawnikom
filozofia prawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s.104 oraz cyt. tam
w przypisach literatura.
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z płaszczyzną (dyskursem) etyczną, przy czym czynnikiem sprawczym tej
newralgiczności nie jest wadliwość prawa czy jego interpretacji, czy też wadliwość etyki, lecz tego co dzieje się w ramach tzw. Realpolitik31.
Wnioski

W nawiązaniu do omówionego wcześniej konglomeratu generacji praw człowieka wydaje się, iż ważną rolę w aktualnym i przyszłym dyskursie odgrywać
będą dwie „najmłodsze” generacje. Wyodrębniona jako kategoria kolektywnych praw człowieka określana mianem praw czwartej generacji, a także
generacja piąta w związku z coraz dokładniejszym badaniami prowadzonymi
w ramach biojurysprudencji i neuroscience. Jądro znaczeniowe praw czwartej generacji jest zasadniczo odmienne od jądra kategorii dotychczasowych
(czyli praw człowieka pierwszej i drugiej, ale też trzeciej generacji), ponieważ
nie akcentują one uprawnień człowieka o charakterze politycznym czy społecznym lub praw zbiorowych, lecz koncentrują swoją uwagę zasadniczo na
kwestiach natury etycznej i światopoglądowej. Ta kategoria praw zdominuje
dyskursy: moralny, etyczny, prawny i polityczny w sferze tego czym są, jak
gwarantować i chronić oraz jak faktycznie egzekwować reżim ochrony praw
człowieka w przypadku różnych grup (np. migrantów). Przypuszczać należy,
iż redefinicja wartości stanowiących fundament praw człowieka, w szczególności czwartej i piątej generacji, na gruncie teorii, filozofii i dogmatyk
prawniczych praw człowieka jest nieunikniona. Światowym społecznym
prawnomiędzynarodowym problemem, który stanowił będzie rodzaj „detonatora” tego procesu jest nabrzmiewający problem migracji, uchodźstwa,
nacjonalizmu, autorytaryzmów oraz terroryzmu, wobec których dotychczasowa dialektyka w obszarze praw człowieka jest już nie tylko nieadekwatna
wobec rzeczywistości polityczno-prawno-społecznej, ale także dysfunkcjonal31 Pogląd ten prezentuje J. Zajadło, Po co prawnikom filozofia prawa, Oficyna a Wolters
Kluwer business, Warszawa 2008, s. 134. Odmiennie stanowisko prezentuje M. Bothe,
który oceniając interwencję w Kosowie, napisał „Jeśli dochodzi do zderzenia prawa
i etyki, to coś musi być nie w porządku albo z prawem, albo z etyką”. Zajadło J., Po
co prawnikom filozofia prawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008,
s. 134. Cytat pochodzi z A.E Wall (red.), Legal and Ethical Lessons of NATO’s Kosovo
Campaign, International Law Studies, t. 78, Naval Law College, Newport, Rhode Island
2002, s. 427.
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na w swej jałowości i powtarzalności przebrzmiałych i nietrafnych diagnoz,
wniosków i jak się w praktyce okazało środków zaradczych. Z kolei rola
praw piątej generacji uzależniona będzie w znacznej mierze od wpływu, jaki
faktycznie wywrą ustalenia poczynione w neuroscience i biojurysprudencji
na inne gałęzie prawa oraz inne dyscypliny naukowe w szczególności nauki
polityczne, nauki o bezpieczeństwie, a także filozofię rozumianą sensu largo.
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Podstawowe aspekty prawno-organizacyjne
zwalczania terroryzmu w Europie
Abstrakt

W artykule poruszono problematykę zwalczania terroryzmu na płaszczyźnie
zinstytucjonalizowanej Europy. Znakomitym obszarem badawczym w tym zakresie,
z racji zarówno realnych zagrożeń, jak i aktywizowania obszaru przeciwdziałania,
jest kontynent europejski. Początek powojennej europejskiej współpracy w dziedzinie zwalczania terroryzmu datuje się na lata 70. ubiegłego wieku. Czynnikiem
inicjującym była nowa twarz europejskiego terroryzmu. Ówczesny terroryzm zyskał
na sile, a z narodowego przeobraził się w ponadnarodowy. Przeobrażenia te trwale
zapisały się w środowisku bezpieczeństwa współczesnej Europy, w której wiele
instytucji międzynarodowych podejmuje działania związane z przeciwdziałaniem
terroryzmowi oraz reagowaniem na akty przemocy ze strony organizacji międzynarodowych.
Słowa kluczowe: terror, terroryzm, przemoc, walka, państwo, prawo, współpraca,

obrona

Basic Legal and Organizational Aspects
of Combating the Terrorism in Europe
Abstract

The article discusses the issue of combating terrorism at the level of institutionalized Europe. An excellent research area in this field, due to both the real threats and
the activation of the counteraction area, is the European continent. The beginning
of the post-war European cooperation in the field of combating terrorism dates
back to the 1970s. The initiating factor was the new face of European terrorism.
The terrorism of that time grew stronger and transformed from a national one into
a supranational one. These transformations have permanently enshrined in the
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security environment of modern Europe, in which many international institutions
respond to counteract terrorism and react to acts of violence on the part of international
organizations.
Keywords: terror, terrorism, violence, fight, state, law, cooperation, defense

Wprowadzenie

Kształtowanie się polityki przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
odbywało się na kilku poziomach. Spośród najważniejszych należy wymienić działalność Rady Europy (ang. Council of Europe, CoE), Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ang. Organization for Security and
Cooperation in Europe, OSCE) oraz aktywność na poziomie Unii Europejskiej.
Pierwszym wyraźnym głosem sprzeciwu europejskich polityków wobec
nasilających się przypadków terroryzmu wydaje się być rezolucja Komitetu
Ministrów Rady Europy nr 3 o międzynarodowym terroryzmie z 1974 r.
oraz podpisanie w Strasburgu w 1977 r. europejskiej konwencji o zwalczaniu
terroryzmu, której główną intencją było uniemożliwienie uniknięcia ścigania
karnego oraz ukarania sprawców przestępstw terrorystycznych. Konwencja
zmieniona została protokołem w 2003 r. Wśród kolejnych istotnych działań Rady Europy należy wskazać konwencję o zapobieganiu terroryzmowi
z 2005 r. Obszar kształtowania polityki antyterrorystycznej widoczny jest także w wielu rezolucjach, deklaracjach i rekomendacjach Komitetu Ministrów
oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Są to m.in. deklaracja
Komitetu Ministrów Rady Europy o walce z terroryzmem międzynarodowym
z 2001 r. czy też rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
1258 z 2001 r. o demokracjach wobec terroryzmu. Rada Europy odnosiła się
wielokrotnie do problematyki narastającego w Europie terroryzmy poprzez
rekomendacje, wśród których warto wymienić:
• rekomendację Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o terroryzmie międzynarodowym 684 z 1972 r., 703 z 1973 r., 852 z 1979 r.;
• rekomendację Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 1010 z 1985 r.
o bezpieczeństwie lotnictwa;
• rekomendację Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 1550 z 2002 r.
o zwalczaniu terroryzmu i szacunku dla praw człowieka;
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• rekomendację Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 1549 z 2002 r.
o transporcie powietrznym i terroryzmie: jak zapewnić bezpieczeństwo?;
• rekomendację Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1644
z 2004 r. o terroryzmie: niebezpieczeństwo dla demokracji.
Godne podkreślenia jest, że równolegle do problematyki przeciwdziałania terroryzmowi Rada podejmowała zagadnienie poszanowania praw
człowieka w walce z terroryzmem. Wyrazem tego są chociażby przyjęte przez
Komitet Ministrów w 2002 r. wskazówki w sprawie praw człowieka i walki
z terroryzmem oraz opinia komisji weneckiej (ang. European Commission
for Democracy through Law albo Venice Commission) w sprawie ochrony
praw człowieka w sytuacjach kryzysowych, która została przyjęta na 66. sesji
plenarnej w 2006 r.
W powyżej zaprezentowanym dorobku prawnym Rada Europy zdecydowanie potępiła terroryzm, uznając go za poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko jednostek, ale także demokratycznego ładu w Europie. Obronę
przed terroryzmem uznała za podstawowy obowiązek państw zrzeszonych.
Za zasadniczą formę przeciwstawienia się zagrożeniu uważała konieczność
współdziałania państw w celu całkowitego zredukowania terroryzmu nie tylko
na płaszczyźnie europejskiej, ale i w skali globalnej. Co istotne, wśród tych
działań wskazano konieczność respektowania standardów państwa prawa
oraz przestrzegania i poszanowania praw człowieka.
Przejawy aktywności europejskich instytucji

Aktywność Rady w zakresie kształtowania mechanizmów antyterrorystycznych zauważalna jest także na płaszczyźnie instytucjonalnej. W 2001 r.,
w wyniku zamachów w USA, utworzona została Interdyscyplinarna Grupa
ds. Działań Międzynarodowych przeciwko Terroryzmowi (ang. Multidysciplinary Group on International Action against Terrorism, GMT). Jej zadaniem
było „zwiększenie efektywności istniejących instrumentów międzynarodowych w ramach Rady Europy dotyczących zwalczania terroryzmu, przede
wszystkim odnosiło się to do przygotowania protokołu zmieniającego europejską konwencję z 1977 r. Ponadto zostały określone obszary priorytetowe
dotyczące zwalczania terroryzmu międzynarodowego, do których należą:
badania w zakresie ideologii terroryzmu oraz podżegania do terroryzmu;
specjalne techniki dochodzeniowe; ochrona świadków i osób współpracujących
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z wymiarem sprawiedliwości; międzynarodowa współpraca w zakresie egzekwowania prawa; działania mające na celu uniemożliwienie terrorystom
dostępu do źródeł finansowania; zagadnienia dotyczące dokumentów tożsamości powstające w związku ze zwalczaniem terroryzmu” [2, s. 172].
W celu koordynowania i monitorowania działań antyterrorystycznych
Rady Europy w zakresie legislacyjnym, utworzono Komitet Ekspertów ds. Terroryzmu (ang. Committee of Experts on Terrorism, CODEXTER). Efektem
jego prac w obszarze istniejącego dorobku prawnego było przyjęcie w 2005 r.
podczas szczytu Rady Europy, który odbył się w Warszawie, Konwencji
o zapobieganiu terroryzmowi (tzw. konwencja warszawska I). Konwencja
ukierunkowana została na „wzmocnienie wysiłków państw stron w zapobieganiu terroryzmowi i jego negatywnemu wpływowi na pełne korzystanie
z praw człowieka, w szczególności z prawa do życia. Terroryzm jest traktowany jako zjawisko poważnie destabilizujące, a w niektórych przypadkach
może niszczyć polityczne, konstytucyjne, ekonomiczne i społeczne struktury
państwa lub organizacji międzynarodowych. Z tego względu zapobieganie
terroryzmowi powinno odbywać się zarówno na poziomie krajowym, jak
i poprzez współpracę międzynarodową, z uwzględnieniem zawartych już
umów między państwami stronami” [2]. Ważnym, nowym elementem było
sformułowanie „przestępstwa o charakterze terrorystycznym” [2]. Natomiast
w tzw. konwencji warszawskiej II (Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa
oraz finansowaniu terroryzmu) podpisanej na tym samym szczycie, wprowadzono mechanizmy mające zwiększyć efektywność przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu. Państwa strony zobowiązane zostały do przyjęcia
środków zapewniających skuteczne poszukiwanie, śledzenie, identyfikację, zamrażanie, zajmowanie oraz konfiskowanie mienia pochodzącego
z legalnego bądź nielegalnego źródła, użytego bądź przeznaczonego do finansowania terroryzmu lub dochodów z takiej działalności. Przyjęta została
ponadto Deklaracja Warszawska i Plan Działania Rady Europy, w których
odniesiono się do walki z terroryzmem oraz rozwoju zasad i mechanizmów
zapobiegania i eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji, w tym
antysemityzmu i islamofobii.
Kolejną instytucją Rady Europy, istotną w walce z terroryzmem, jest
Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Brudnych
Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (ang. The Committee of Experts on
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the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of
Terrorism, MONEYVAL). Został utworzony w 1997 r. Jego funkcjonowanie
jednak uregulowano dopiero w 2005 r. na mocy rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy Res(2005)47. Jest cenną platformą współpracy dla państw
niezasiadających w FATF1. Na mocy rezolucji CM/Res(2010)12 Komitetu
Ministrów Rady Europy z 2010 r. w sprawie statutu Komitetu Ekspertów ds.
Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (MONEYVAL) od 2011 r. instytucja ta jest niezależnym mechanizmem
monitorującym, który podlega bezpośrednio Komitetowi Ministrów Rady
Europy.
Problematyka współpracy w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi
stała się także przedmiotem prac Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie (późniejsza Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,
OBWE). Pierwsze bezpośrednie działania w tym zakresie zauważalne są już
w Paryskiej Karcie Nowej Europy z 1990 r. Przez wzgląd na czas, w jakim
odbywał się szczyt w Paryżu Kartę Paryską uważa się za oficjalne zamknięcie okresu konfrontacji w Europie oraz otwarcie nowej ery w stosunkach
europejskich. Dokument odnosił się do potrzeby zdynamizowania procesów
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, m.in. w dziedzinach
bezpieczeństwa, a także stworzył podstawy struktury organizacji. W części
Wytyczne na przyszłość (ang. Guidelines for the future) w zakresie takich
zagrożeń jak terroryzm, nielegalne działania wywierające nacisk zewnętrzny, przymus i działalność wywrotową zadeklarowano pełne potępienie ich,
bez względu na motywy sprawców oraz gotowość współpracy w celu ich
1 FATF (ang. The Financial Action Task Force) – Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania
Praniu Pieniędzy. Jest instytucją o charakterze międzyrządowym. Powstała w 1989 r.
podczas szczytu grupy państw G7 w Paryżu. Ma ona charakter polityczny, jej celem
jest kreowanie woli politycznej w państwach zrzeszonych w zakresie przeciwdziałania
praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu. W skład
grupy wchodzą 33 państwa (Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Dania, Grecja, Kanada, Finlandia, Francja, Niemcy, Hong Kong, Islandia, Irlandia, Włochy,
Japonia, Luksemburg, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Korea
Południowa, Federacja Rosyjska, Singapur, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja,
Zjednoczone Królestwo oraz Stany Zjednoczone) oraz dwie regionalne organizacje
(Komisja Europejska i Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej). Obserwatorami FATF
są m.in. Indie, Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
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eliminacji [7]. Kolejną ważną dla przeciwdziałania terroryzmowi inicjatywą
było przyjęcie w 1994 r. Kodeksu postępowania w politycznomilitarnych
aspektach bezpieczeństwa, gdzie „potępiono wszelkie akty i metody terrorystyczne oraz podkreślono, że państwa-sygnatariusze nie będą wspierać aktów
terroryzmu i zastosują wszelkie środki w celu przeciwdziałania terroryzmowi
i zwalczania go we wszelkich jego formach. Ponadto zobowiązały się do
współpracy poprzez wprowadzenie w życie uzgodnionych międzynarodowych instrumentów. Współpraca miała zmierzać do wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa, demokracji i praw człowieka” [2, s. 175]. Wspomnieć
także należy o deklaracji lizbońskiej z 1996 r. oraz Karcie Bezpieczeństwa
Europejskiego przyjętej 1999 r. Państwa zrzeszone zobowiązały się w nich
m.in. do wzmocnienia wysiłków na rzecz zapobiegania finansowaniu terroryzmu oraz nieudzielania na swoim terytorium schronienia osobom powiązanym z działalnością terrorystyczną [5, s. 78].
Wydarzenia z 11 września 2001 r. istotnie wpłynęły na kierunek działań
OBWE. Trzy miesiące po nich przyjęto deklarację Rady Ministerialnej w sprawie zwalczania terroryzmu (ang. Bucharest Ministerial Declaration) i równocześnie Bukareszteński Planu Działania na Rzecz Walki z Terroryzmem
(ang. The Bucharest Plan of Action for Combating Terrorism). Z kolei w 2002 r.
w Porto przyjęto Kartę poświęconą zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu
(ang. The OSCE Charter on Preventing and Combating Terrorism).
W 2002 r. powołano do życia Zespół ds. Działań Przeciwko Terroryzmowi
(ang. The Action against Terrorism Unit, ATU). Działalność zespołu ukierunkowana została na wzmacnianie możliwości współpracy między państwami
zrzeszonymi oraz doskonalenie koordynacji działań instytucji zaangażowanych w działania antyterrorystyczne. Z kolei w 2012 r. powstał departament
zagrożeń transnarodowych (ang. Transnational Threats Department, TNT),
z zadaniem podnoszenia poziomu koordynacji działań programowych OBWE
w zakresie zagrożeń transnarodowych, w tym terroryzmu.
Organizacja kładzie duży nacisk na ochronę praw człowieka i podstawowych wolności w kontekście walki z terroryzmem. W tym zakresie powołano Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ang. Office for
Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR).
Na płaszczyźnie swojej aktywności OBWE rozwija także bezpośrednią
współpracę z ONZ, Unią Europejską, Radą Europy oraz innymi organizacjami
o charakterze regionalnym.
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Niezwykle bogate doświadczenia w zakresie tworzenia systemu antyterrorystycznego posiada Unia Europejska. Bez wątpienia na ich kształt wpłynęły
krwawe zamachy przeprowadzone na jej terytorium już po ataku z 2001 r.
w USA. Jednak aktywność wspólnoty europejskiej w tym zakresie zauważalna
jest znacznie wcześniej. Jedną z pierwszych inicjatyw mających przeciwstawić
się dynamicznie rozwijającemu się zagrożeniu było międzyrządowe przedsięwzięcie, w wyniku którego powołano do życia (poza ramami wspólnot
europejskich) grupę roboczą TREVI2 (fr. Terrorisme, Radicalisme, Extremisme,
Violence Internationale) mająca zajmować się zagadnieniami terroryzmu,
radykalizmu, ekstremizmu i międzynarodowej przemocy. Służyła ona jako
forum ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dla poruszania zagadnień związanych z międzynarodową przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Inicjatywa ta pokazała, że „mimo braku
wypracowanych i usankcjonowanych normami prawa wspólnotowego metod
ponadnarodowych działań w obszarze sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne,
to i tak na szczeblach międzyrządowych, niejako ‘obok’ wspólnot, państwa
członkowskie rozwijały współpracę” [1, s. 115]. Powołanie grupy wydaje się
być swoistego rodzaju sygnałem wskazującym na potrzebę wspólnotowego
podejścia do problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, a w szczególności
problematyki terroryzmu. Jedną z istotnych inicjatyw grupy było utworzenie systemu wymiany informacji i współdziałania w zakresie zwalczania
terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Jednak dopiero podpisanie
Traktatu z Maastricht w 1992 r. spowodowało, że problematyka zwalczania
terroryzmu została włączona w ramy działalności UE. Większość istniejących środków i instrumentów w dziedzinie zwalczania terroryzmu została
włączona do międzyrządowego trzeciego filaru wymiaru sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych WSiSW (ang. Justice and Home Affairs, JHA). Grupa
TREVI została formalnie przyjęta w ramach trzeciego filaru, jednocześnie
powołano dwie grupy robocze w ramach drugiego filaru wspólna polityka
2 TREVI – grupa robocza zajmująca się sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego, powołana do życia w 1975 r. w Luksemburgu przez Radę Europejską. Stały Sekretariat
TREVI powstał w tym samym roku w Rzymie. Grupa została powołana jako forum
współpracy ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości państw Wspólnoty Europejskiej w obszarze polityki bezpieczeństwa. Inicjatywę tę uważa się za podwalinę
późniejszego tzw. trzeciego filaru, sformowanego na mocy Traktatu Amsterdamskiego
[4, s. 249–250].
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zagraniczna i bezpieczeństwa oraz trzeciego filaru współpracy policyjnej
i sądowej w sprawach karnych. Traktat z Maastricht przewidywał ponadto
ustanowienie europejskiej agencji policyjnej (Europol). Europol został w pełni
uruchomiony w 1999 r. i został upoważniony do organizowania i wspierania współpracy między państwami członkowskimi w walce z terroryzmem,
handlem narkotykami i innymi formami przestępczości międzynarodowej.
Do problematyki zwalczania terroryzmu nawiązywały także wnioski Rady
Europejskiej wypracowane w Tampere w 1999 r. oraz z 2000 r. Była ona także
przedmiotem treści komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie dokonywanej co dwa lata oceny postępów w tworzeniu
„przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” w obrębie Unii Europejskiej (2000 r.). Przypomnieć należy, że na kilka dni przed 11 września
2001 r. Parlament Europejski przyjął zalecenie w sprawie roli Unii Europejskiej
w zwalczaniu terroryzmu.
Chociaż w ciągu tych lat w Unii Europejskiej zaaktywizowała się współpraca w zakresie walki z terroryzmem, to miała ona jednak charakter deklaratywny i wciąż uznawano ją za składnik innych wzajemnie związanych
kwestii bezpieczeństwa, takich jak handel narkotykami, nielegalna imigracja
i przestępczość zorganizowana. Wydaje się, że dopiero ataki z 11 września
2001 r. nadały nowy impuls europejskiemu wymiarowi walki z terroryzmem
sięgając poza jedynie międzyrządowy obszar uzgodnień w tym zakresie w kierunku rozpoczęcia procesu instytucjonalnej walki z terroryzmem. W kilka
dni po zamachach w 2001 r. w USA Nadzwyczajna Rada Europejska przyjęła
wielowymiarowy plan działań w zakresie zwalczania terroryzmu, podzielony
na pięć głównych punktów:
• współpraca policyjna i sądowa;
• międzynarodowe instrumenty prawne;
• finansowanie terroryzmu;
• bezpieczeństwo lotnicze;
• koordynacja działań zewnętrznych UE.
Nastąpiło zdynamizowanie działań będące wynikiem wezwania do ściślejszej współpracy sądowej w zakresie procedur ekstradycji oraz wspólnej definicji przestępstw terrorystycznych. Ponadto doprowadziło to do rozszerzenia
mandatu i zasobów Europolu. Przedłużony został mandat Europolu, a w jego
ramach konsolidowano siły (funkcjonariusze policji i służb wywiadowczych).
Powołano ponadto jednostkę współpracy sądowej Eurojust w 2002 r., organ
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UE powołany do wzmocnienia skuteczności współpracy sądowej między
państwami członkowskimi w przypadku poważnych przestępstw o charakterze transgranicznym.. Kolejne kroki to wdrożenie decyzji ramowej w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (2002/584/WSiSW)3 czy decyzji
ramowej w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (ang.
A Joint Investigation Team, JIT) (2002/465/WSiSW)4. Jednym z ważniejszych
rozwiązań w kształtowaniu polityki antyterrorystycznej w tym okresie było
wprowadzenie w życie decyzji ramowej w sprawie zwalczania terroryzmu
(2002/475/WSiSW). Decyzja była pierwszym krokiem w harmonizacji ustawodawstwa krajowego w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi. Określa
ona ramy prawne w ściganiu terrorystów i, co niezwykle istotne, jednolitą
definicję „przestępstwa terrorystycznego”. Włączenie ujednoliconej definicji
w całej UE w systemach prawnych państw członkowskich stanowiło kluczowy
fundament dla dalszej współpracy sądowej i policyjnej. Krok ten był szczególnie znaczący, zważywszy, że tylko sześć państw członkowskich posiadało
przepisy antyterrorystyczne w tym czasie5. Pod koniec 2003 r. Rada Europejska przyjęła Europejską strategię bezpieczeństwa, która określa terroryzm
jako jeden z kluczowych zagrożeń Europy, a jednocześnie podkreśla potrzebę połączenia różnych instrumentów, w ramach działań wywiadowczych,
policyjnych oraz sądowniczych. W tym celu lepszą spójność i koordynację
uznano za niezbędne warunki w zakresie działań zewnętrznych, ale także
między poszczególnymi państwami członkowskimi a Unią.
3 Europejski Nakaz Aresztowania – ENA − (ang. European Arrest Warrant) był przełomem we współpracy sądowej w sprawach karnych popartych zasadą wzajemnego
uznawania. Określił ramy współpracy w zakresie formalnych procedur ekstradycji,
wzywając państwa członkowskie do uznawania wniosków o zatrzymanie i przekazanie osoby zatrzymanej przez inne państwo członkowskie w celu ścigania karnego lub
wykonania kary.
4 W ramach JIT przewidywano tworzenie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych w dziedzinie współpracy policyjnej i wywiadowczej jako instrument współpracy
między państwami członkowskimi w zakresie postepowań karnych o charakterze
transgranicznym.
5 Decyzja ramowa została zmieniona kilka lat później (2008 r.) decyzją ramową 2008/919/
WSiSW wprowadzającą przepisy odnoszące się do publicznego nawoływania do popełniania przestępstw terrorystycznych, rekrutacji i szkolenia na potrzeby terroryzmu.
Rozwiązanie to wprowadziło większe możliwości w zakresie ścigania karnego podejrzanych oraz sprawców działań o charakterze terrorystycznym.
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Bez wątpienia na dalszy kształt systemu antyterrorystycznego w Unii Europejskiej miało nasilające się, realne zagrożenie atakami terrorystycznymi. Kolejne
uderzenie terrorystów (Madryt 2004 r.) spowodowało przyjęcie niespełna dwa
tygodnie po nim Planu zwalczania terroryzmu będącego wynikiem podpisanej
w tym czasie Deklaracji o zwalczaniu terroryzmu (ang. The Declaration on Combating Terrorism). Znaczącym było przyjęcie w jego ramach tzw. klauzuli solidarności zobowiązującej do udzielania pomocy, w tym o charakterze militarnym,
między państwami członkowskimi w obliczu zagrożeń terrorystycznych. W tym
samym roku Rada Europejska przyjęła Deklarację nt. Walki z Terroryzmem
(ang. The Declaration on Combating Terrorism) będącą kompilacją i uaktualnieniem dotychczas wprowadzonych, w zakresie zwalczania terroryzmu, inicjatyw.
Zaktualizowany został ponadto Plan działań w zakresie zwalczania terroryzmu.
Pięć miesięcy po kolejnym zamachu (Londyn 2005 r.) przyjęta została
Strategia ws. Zwalczania Terroryzmu (ang. The EU Counter-Terrorism Strategy),
która zobowiązała państwa członkowskie do walki z terroryzmem przy poszanowaniu praw człowieka. Określono w niej cztery zasadnicze sfery zwalczania
terroryzmu jak przeciwdziałanie, ochrona, ściganie i reagowanie. Przy czym
przeciwdziałanie skierowane zostało na eliminowanie przyczyn prowadzących
do radykalizacji postaw oraz rekrutacji kandydatów przez organizacje terrorystyczne. Stanowiło to odpowiedź na widoczny już proces radykalizowania
się rosnącej liczby obywateli UE. W tym roku wdrożono również Strategię
w Sprawie Zwalczania Radykalizacji Postaw i Rekrutacji do Organizacji Terrorystycznych (ang. The European Union Strategy for Combating Radicalisation
and Recruitment to Terrorism). Jak zauważa Krzysztof Masiul „Unia Europejska przyjęła szczególną strategię w zakresie zwalczania radykalizacji postaw
i rekrutacji terrorystów, której głównym celem jest udaremnianie działalności
siatek terrorystycznych oraz osób werbujących innych do terroryzmu; zagwarantowanie, że głos większości będzie przeważać nad głosem ekstremistów;
promowanie demokracji, bezpieczeństwa, sprawiedliwości i równych szans
dla wszystkich. W 2008 r. powstała europejska sieć ekspertów ds. radykalizacji,
której celem jest wsparcie dialogu między środowiskiem naukowym a osobami
odpowiedzialnymi za wyznaczanie polityki” [2, s. 186].
W obszarze dokumentów strategicznych odnoszących się do zagadnienia
bezpieczeństwa UE ważną, w kontekście działań antyterrorystycznych, w zakresie określenia płaszczyzny współdziałania w ramach UE oraz z państwami spoza
jej struktur jest Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej pod
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nazwą Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa (ang. The EU Internal
Security Strategy – Towards a European Security Model) oraz wydany na jej podstawie Komunikat Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady
pod nazwą Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego w działaniu zatytułowany
Pięć kroków w stronę bardziej bezpiecznej Europy, gdzie przedstawiono pięć
celów strategicznych i konkretne działania (2010 r.).
Od wydarzeń z 11 września 2001 r. intensyfikacji ulegał także obszar instytucjonalny. Współpraca w ramach UE w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi budowana była na bazie dotychczasowych doświadczeń i dobrych praktyk
wypracowanych na płaszczyźnie współdziałania wspólnotowego w szeroko
pojętym obszarze bezpieczeństwa unii. Bez wątpienia jest to ogromny potencjał
możliwości, który w perspektywie czasu przełożył się na mnogość rozwiązań
instytucjonalnych, wśród których warto wspomnieć chociażby o takich, jak:
• Koordynator UE ds. Zwalczania Terroryzmu (CTC);
• Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI);
• Europejska Agencja Egzekwowania Prawa (EUROPOL);
• Europejski Urząd na rzecz Poszerzenia Współpracy Sądowniczej (EUROJUST);
• Grupa Robocza UE ds. Terroryzmu (WPT);
• Pozioma Grupa Robocza UE ds. Terroryzmu (COTER);
• Centrum Analiz Wywiadowczych UE (INTCEN);
• Policyjna Grupa Robocza UE do spraw Terroryzmu (PWGT);
• Grupa Robocza UE ds. Zastosowania Szczególnych Środków w celu Zwalczania Terroryzmu (CP 931 WP);
• Grupa ATLAS6;
6 Jest to inicjatywa ukierunkowana na doskonalenie działań kontrterrorystycznych. Została powołana w 2001 r. podczas szczytu dowódców europejskich policyjnych jednostek
kontrterrorystycznych w Brukseli. Jednym z jej zasadniczych celów jest stałe podnoszenie
poziomu profesjonalizmu zrzeszonych jednostek m.in. poprzez prowadzenie wspólnych
projektów czy też operacji, a także unifikacja standardów działania i zasad taktycznych.
Działalność ATLAS uregulowana została bezpośrednio w Decyzji Rady Unii Europejskiej
2008/617/WSiSW z 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi
jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach
kryzysowych. Zob. szerzej W. Zubrzycki, ATLAS zjednoczona Europa wobec zamachów
terrorystycznych, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2009, s. 33–57.
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• Platforma Jednostek Wywiadu Finansowego (FIU);
• GRUPA G-6;
• Program Śledzenia Środków Finansowych Należących do Terrorystów
(TFTP);
• Grupa Madrycka;
• Klub Berneński (CdB);
• Grupa ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi (CTG) [3, s. 369–415].
W tym kontekście należy wspomnieć o niezwykle przydatnych dla funkcjonowania powyższych agend (i współpracujących z nimi instytucji) instrumentach natury prawnej, jak:
• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2005/60/WE z 26 października 2005 r. (III dyrektywa) w sprawie korzystania z systemu finansowego
w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
• decyzja Rady UE 2008/615/WSiSW z 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, w szczególności w zwalczaniu terroryzmu
i przestępczości transgranicznej (nazywana układem z Prüm);
• decyzja Rady 2008/616/WSiSW z 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu
i przestępczości transgranicznej7;
• dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych
danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności
elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności;
• decyzja Rady z 12 lutego 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program
o nazwie: Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu
i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa8;
• decyzja ramowa Rady UE 2005/222/WSiSW z 24 lutego 2005 r. w sprawie
ataków na systemy informatyczne;
• dyrektywa 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów;
7 Dotyczyła wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW. Pozwoliła na bezpośrednią wymianę
danych DNA, odcisków palców i danych rejestracyjnych pojazdów pomiędzy państwami
członkowskimi UE.
8 Regulowała także problem udzielania pomocy ofiarom terroryzmu i ich rodzinom.
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• zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady Europejskiej i Rady w sprawie ochrony infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki
z terroryzmem (2005/2044(INI));
• rozporządzenie Komisji (WE) 820/2008 z 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające
środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm
ochrony lotnictwa cywilnego;
• dyrektywa Rady 2008/114/WE z 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny
potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.
Konkluzje

Podsumowując, należy stwierdzić, że płaszczyzna współdziałania antyterrorystycznego w obszarze UE istniała od dłuższego czasu. Jej formowanie się
zauważalne jest już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Impulsem dla
europejskiej społeczności stały się ataki organizowane głównie przez lewackie,
separatystyczne oraz palestyńskie ugrupowania terrorystyczne. Działania te
jednak w większości miały charakter deklaratywny, potępiający terroryzm,
zalecającym współpracę itp. Wydaje się, że ataki z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku i Waszyngtonie obudziły społeczność europejską. Jednak dopiero
ataki przeprowadzone na terytorium UE unaoczniły, że Europa jest już realnie
zagrożona terroryzmem islamskim. Taki bieg wydarzeń skłonił społeczność
europejską do szybkiego zatwierdzenia wielu, często wcześniej już wypracowanych środków antyterrorystycznych. Stopniowo prowadziło to do harmonizacji
dorobku prawnego i stało się fundamentem rozwoju strukturalnych zdolności
do efektywniejszej współpracy w dziedzinie walki z terroryzmem. Niezwykle
trafnym posunięciem okazało się stopniowe unifikowanie systemów prawa
karnego państw członkowskich UE w zakresie walki z terroryzmem. Daje to
realną możliwość podejmowania skutecznych wspólnych działań w ramach
systemu antyterrorystycznego unii.
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Wymiar czasu pracy kontra zdrowie
(Przegląd doniesień naukowych)
Abstrakt

Sektor służby zdrowia charakteryzuje się zmiennością modeli czasu pracy, ustawicznie długimi godzinami pracy związanymi z korzystaniem z indywidualnego
„prawa wyboru” (klauzula opt-out) oraz brakiem rozwiązania w kwestii dyżurowania European Trade Union Confederation (ETUC). W artykule przedstawiono
wyniki badań przeprowadzonych w różnych krajach, które przybliżają problemy
wynikające z niewłaściwej organizacji czasu pracy, głównie pracujących w szpitalach
lekarzy rezydentów i starają się wyjaśnić przyczyny tych problemów. Wskazują one
na potrzebę i kierunki zmian, które zapewniłyby obywatelom jako potencjalnym
pacjentom, wyższy poziom jakości usług medycznych.
Słowa kluczowe: lekarze rezydenci, pielęgniarki, bezpieczeństwo pracy, zmęczenie,

czas pracy

Working Time Versus Health
(A review of scientific reports)
Abstract

The health services sector is characterized by the volatile working-time models,
chronic long working hours linked to the use of the individual “opt-out” and lack of
solution in terms of on-call time of European Trade Union Confederation (ETUC).
This article presents the results of the studies conducted in various countries, which
present problems resulting from the improper organization of working time. The
issue mainly refers to the resident doctors working in the hospitals, and tries to
explain the causes of these problems. The results of the research point both to the
need for and the direction for changes that would ensure higher quality of medical
services for citizens as potential patients.
Keywords: resident doctors, nurses, work safety, fatigue, working time
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Wprowadzenie

W każdym kraju od systemu opieki zdrowotnej oczekuje się zapewnienia pacjentom odpowiednio wysokiego poziomu opieki medycznej, na co składa się
wysoki poziom wydajności pracy lekarzy i pielęgniarek, niezależnie od liczby
przepracowanych godzin. Oczekiwania te trudno spełnić lekarzom rezydentom i specjalistom pracującym w szpitalach, gdy mają narzucony wymiar
czasu pracy, w którym należyte wypełnianie obowiązków zawodowych nie
idzie w parze z szansą na utrzymanie przez wiele godzin wysokiego poziomu
sprawności psychofizycznej. Fakt, że człowiek nie ma szansy na efektywne
i odpowiedzialne wykonywanie zadań, np. w porze nocnej, przy wielogodzinnym okresie aktywności, niedoborze snu, narastającym zmęczeniu i senności,
potwierdzono wieloma badaniami. Deficyt snu i związane z nim ryzyko
wystąpienia mikrosnu oraz wysoki poziom zmęczenia, obniżona w nocy
sprawność psychofizyczna, wynikająca z rytmiki okołodobowej − to czynniki
zwiększające ryzyko zagrożenia zdrowia zarówno pacjenta, jak i sprawujących
opiekę lekarzy czy pielęgniarek. Wpływając na obniżenie poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, czynniki te mogą sprzyjać nieprzewidzianemu
kontaktowi z zakażonym materiałem biologicznym, np. w wyniku zranienia
się igłą czy skalpelem [17, 8, 14, 12]. Do utraty zdrowia przez zmęczonego,
niewyspanego lekarza może dojść bezpośrednio po zakończeniu dyżuru
nocnego, ponieważ kierując samochodem w drodze ze szpitala do domu,
może stać się sprawcą wypadku drogowego [1].
Objawy, takie jak osłabienie sprawności psychomotorycznej, trudności
z koncentracją, rozdrażnienie, osłabienie siły mięśniowej, lęk określane jako
zespół długu czasowego (ang. shift lag) znane są pracownikom wielu grup
zawodowych wykonującym czynności zawodowe w systemie zmianowym
obejmującym porę nocną. Dodatkowe syndromy zespołu długu czasowego,
negatywnie wpływające na samopoczucie osoby pracującej w nocy dotyczą
problemów z funkcjonowaniem układu trawiennego, krążenia, zaburzeniami
procesów metabolicznych czy odpornościowych, zaburzeniami snu [22, 11].
W przypadku lekarzy rezydentów pracujących w wymiarze czasu pracy
przekraczającym znacznie 40 godzin tygodniowo, wymienione czynniki nie
tylko wpływają negatywnie na funkcjonowanie organizmu, ale mogą również
wpływać na pogorszenie jakości opieki nad pacjentem. Zaobserwowano, że
konsekwencją niedoboru snu albo długiego okresu bezsenności jest pogorsze-
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nie nastroju przejawiające się wzrostem poziomu cech negatywnych – gniew,
wrogość, depresja, rozkojarzenie, napięcie czy smutek i obniżeniem poziomu
cech pozytywnych – zapał do pracy i poczucie zadowolenia [9].
W Polsce lekarze rezydenci pracują średnio po 62 godziny tygodniowo.
Za cenę własnego zdrowia i życia rodzinnego pracują nawet po 75 godzin
tygodniowo (300 godzin w miesiącu), przyjmując po 50 pacjentów w jedną
noc (gazeta.pl).
1. Problem zmęczenia

Większość dyskusji dotyczących problemu zmęczenia pracowników opieki
zdrowotnej skupia się na zbyt dużej liczbie godzin pracy. W 2005 r. S. K. Howard opublikował doniesienie, w którym przedstawił skalę tego problemu
w Wielkiej Brytanii. Na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych
w ciągu 20 lat stwierdził, że młodzi lekarze rezydenci pracują średnio od 60
do 90 godzin w tygodniu. W ocenie subiektywnej większości ankietowanych
długie, wielogodzinne cykle pracy wpływały negatywnie na opiekę nad pacjentem i bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Howard rozważył
argumenty zwolenników i przeciwników rozwiązania problemu poprzez
skrócenie czasu pracy rezydentów. Z jednej strony, większość ankietowanych
lekarzy zgadzała się z tym, że praca przez wiele godziny jest cenna dla edukacji rezydentów, ponieważ umożliwia śledzenie ewolucji choroby, procesu
leczenia, pokazuje ciągłość opieki nad pacjentem, uczy budowania zaufania
w relacjach lekarz – pacjent. Są to elementy ważne dla młodych lekarzy ze
względu na naukę zawodu oraz zdobywanie praktyki [9]. Z drugiej strony na
potrzebę ograniczenia liczby godzin pracy rezydentów wskazują wyniki wielu
badań naukowych potwierdzające, że zmęczenie i niedobór snu wpływają
na jakość pracy [8, 14]. Szansą na obniżenie poziomu zmęczenia jest sen,
ale podczas wielogodzinnego, czasem kilkudobowego dyżuru lekarz, jeśli
ma możliwość na sen, to jest on ograniczony jedynie do drzemki w trakcie
kontynuacji opieki nad pacjentem. Chociaż krótki sen pozwala ograniczyć
narastającą senność, to nie zawsze jest korzystny, gdyż wybudzenie z fazy
snu głębokiego wywołuje dezorientację zwaną paraliżem zmiany nocnej,
utrudniającą konieczność natychmiastowego podjęcia działania.
Problem zmęczenia lekarzy ma istotne przełożenie na problemem bezpieczeństwa pacjentów. Howard zacytował dane z Raportu „To Error is Human”
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brytyjskiego Instytutu Medycyny ujawniający, że błędy medyczne powodują
rocznie od 44 000 do 98 000 zgonów. Nawet jeśli udział zmęczenia w popełnieniu tych błędów jest trudny do określenia, to jest prawdopodobny ze
względu na to, że zmęczenie wpływa na wydajność i procesy decyzyjne. Jeśli
nawet dotyczy ogółu lekarzy, nie tylko rezydentów, to warto rozważyć wszelkie
możliwości wpływające na jego ograniczenie. Przytoczone liczby są niezaprzeczalnie bardzo duże. To tak jakby codziennie rozbijał się jumbo jet [9].
W 2002 r. Cavallo i wsp. przeprowadzili anonimowe badania ankietowe
z udziałem lekarzy rezydentów w dużym szpitalu klinicznym w USA, gdzie
wprowadzono taki system organizacji pracy, w którym rezydenci pełniący
nocne dyżury nie pełnili obowiązków lekarza w ciągu dnia. Wprowadzenie
takiego rozwiązania miało ograniczyć liczbę błędów popełnianych w wyniku zmęczenia przez rezydentów pełniących obowiązki lekarza na oddziale
w dniu następującym po dyżurze nocnym. Oceny zmęczenia i niedoboru snu
dokonano w szerszym aspekcie tych pojęć, bo w powiązaniu z problemami
wynikającymi z odwrócenia cyklu aktywności dobowej wymuszonego pracą nocną [6]. Brak synchronizacji cyklu dzień-noc z cyklem sen-czuwanie
zaburza funkcjonowanie zegara biologicznego, prowadząc do desynchronizacji procesów życiowych, a w konsekwencji do zaburzenia np. czynności
wewnątrzwydzielniczej, dysfunkcji układu krążenia i trawiennego [3, 11, 22].
Celem badania A. Cavallo i wsp. była ocena wpływu przestawienia fazy aktywności z dziennej na nocną, na subiektywną ocenę snu, nastroju i czujności
u 52 rezydentów oddziałów pediatrycznych, którzy ukończyli jeden lub dwa
nocne dyżury. Wykazano, że przyjęty system pracy zakazujący przedłużania
godzin pracy po dyżurze nocnym ograniczył u rezydentów występowanie
problemów ze snem, pogorszeniem nastroju, obniżeniem poziomu czujności.
W porównaniu z rezydentami pracującymi w dzień, rezydenci dyżurujący
w nocy czuli się mniej wypoczęci po przebudzeniu, częściej występowały
u nich zaburzenia snu, takie jak dłuższy czas zasypiania, trudności z zasypianiem, częstsze wybudzenia podczas snu. Prawie połowa z nich (46%)
uważała, że ich organizmy nigdy nie przystosowały się do pracy na nocnych
dyżurach. Istotnie więcej rezydentów (43%) odczuwało obniżenie nastroju lub
depresję w porównaniu z rezydentami pracującymi podczas dnia. Podobny
procent rezydentów (41%) uważał, że podczas pracy nocnej myśleli wolniej
niż podczas pracy dziennej. Mimo tego, że u większości rezydentów wystąpiły
objawy świadczące o niedostosowaniu się organizmu do pracy nocnej, zapro-
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ponowane rozwiązanie w zakresie organizacji czasu pracy zostało ocenione
pozytywnie. Ta pozytywna ocena wiązała się ze wzrostem odczuwanej satysfakcji z pracy [6]. Ponieważ niemożliwa jest rezygnacja z dyżurów nocnych
przez lekarzy rezydentów, to zdaniem autorów tych badań wskazane jest
podejmowanie działań w celu opracowania programów uwzględniających
problemy wynikające z pracy w różnych porach doby, uczących młodych
lekarzy sposobów minimalizowania negatywnych skutków pracy nocnej
i właściwego planowania grafików dyżurów [6].
2. Długi czas pracy a ryzyko popełnienia błędu – skutki dla pacjenta

Przykładem innych badań wskazujących na zasadność redukcji zbyt długiego
czasu pracy amerykańskich lekarzy, a zwłaszcza lekarzy rezydentów, były
badania Gaba i wsp. [8]. W czasie prowadzenia badań wielu jego uczestników pracowało w szpitalu ponad 80 godzin tygodniowo, a nierzadko nawet
100−120 godzin. Badacze ustalili, że największy problem dla lekarzy rezydentów stanowiło zmęczenie. Było ono główną przyczyną błędów medycznych,
do popełnienia których przyznało się około 41% uczestników badania. Za
drugą przyczynę popełnianych błędów uznano niedobór snu. Podczas długich
wielogodzinnych, nawet kilkudobowych dyżurów sen o ile był możliwy, to
był podzielony na kilka fragmentów, krótszy od zwyczajowego i odbywał się
w niekomfortowych warunkach w trakcie opieki nad pacjentem. Za jedyny
skuteczny sposób ograniczenia skali problemu związanego z czasem pracy
rezydentów uznano systematyczną redukcję tygodniowej liczby godzin pracy
przytaczając przykład Wielkiej Brytanii [8].
W Wielkiej Brytanii w 2009 r. maksymalny średni tydzień pracy lekarzy
rezydentów ograniczono do 48 godzin. Rok później Brytyjskie Stowarzyszenie
Medyczne (British Medical Association) przeprowadziło badanie, w którym
12,2% lekarzy rezydentów zatrudnionych w szpitalach poproszono o wyrażenie zgody na przedłużenie godzin pracy, czyli skorzystanie z prawa wyboru
(klauzula opt-out) − 32% spośród nich odmówiło.
Korzyści wynikające z ograniczenia czasu pracy lekarzy rezydentów związane z ograniczeniem liczby popełnianych błędów, potwierdzają wyniki
badania C. P. Landrigan i wsp. [13]. Celem ich było porównanie częstości
popełniania poważnych błędów medycznych przez dwie grupy rezydentów:
pracujących na zmianach trwających 24 godziny i dłużej, obejmujących co
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trzecią noc (rozkład tradycyjny) i rezydentów pracujących według rozkładu, w którym wyeliminowano przedłużone zmiany nocne i zmniejszono
tygodniową liczbę godzin pracy. Błędy popełniane przez rezydentów wychwytywało i korygowało podczas bezpośredniej ciągłej obserwacji dwóch
wyznaczonych lekarzy. Badanie obejmowało 2203-dniowy okres pracy rezydentów, w którym przyjęto do szpitala 634 pacjentów. Podczas pracy według
tradycyjnego rozkładu, interniści popełnili o 35,9% więcej poważnych błędów
medycznych, w tym o 56,6% więcej niezauważonych poważnych błędów
w porównaniu z pracującymi według rozkładu o zmniejszonej liczbie godzin
pracy w tygodniu. Lekarze pracujący na oddziale internistycznym przez
24 godziny i dłużej popełnili sześciokrotnie więcej błędów diagnostycznych
w porównaniu z tymi, którzy pracowali według rozkładu czasu pracy, w którym wyeliminowano przedłużone zmiany nocne i zmniejszono tygodniową
liczbę godzin pracy [13].
Wielu badaczy zajmujących się pracownikami zmianowymi wykazało
związek liczby popełnianych przez nich błędów z porą doby w jakiej wykonują pracę i długością zmian Świadczą o tym między innymi wyniki badań
przytoczonych w publikacji C. C. Caruso [5]. Wykazano w nich, że w porównaniu z pracującymi na zmianie dziennej, ryzyko popełnienia błędu przez
pracujących na zmianie popołudniowej jest o 15% wyższe, a na zmianie
nocnej o 28% wyższe. Porównując ryzyko w odniesieniu do ośmiogodzinnego cyklu pracy stwierdzono, że zmiany 10-godzinne zwiększają je o 13%,
a 12-godzinne o 28%. Ryzyko zależy także od liczby kolejnych nocy, wzrastając
o 17% dla trzeciej kolejnej nocnej zmiany i 36% dla czwartej [5]. W badaniach
z udziałem pielęgniarek, których celem było ustalenie związku liczby godzin
pracy pielęgniarek z popełnianymi błędami czy niedopatrzeniami podczas
pracy stwierdzono, że miały one ponad trzykrotnie większe szanse popełnienia błędu podczas pracy trwającej 12 godzin i dłużej w porównaniu z pracą
trwającą 8,5-godziny, zaś tygodniowy wymiar czasu pracy przekraczający
40 godzin zwiększał liczbę błędów w opiece pacjentów o 46% [5].
A. M. Trinkoff i wsp. w doniesieniu z 2011 r. stwierdzili, że w szpitalach
posiadających wyższy wskaźnik umieralności pacjentów pracuje większy
procent pielęgniarek wykonujących czynności zawodowe przez zbyt wiele
godzin, przy braku wystarczająco długiego czasu wolnego od pracy, pracujących mimo złego stanu zdrowia i w większym tygodniowym wymiarze
czasu pracy [21].
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3. Długi czas pracy a ryzyko popełnienia błędu – skutki dla lekarzy

Dla pracownika wykonywanie czynności zawodowych na każdym stanowisku
związane jest z pewnym ryzykiem wypadkowym. Dotyczy to również lekarzy
i pielęgniarek zatrudnionych na oddziałach szpitalnych. Ryzyko zawodowe
lekarzy, rezydentów czy innego personelu medycznego związane jest między
innymi z potencjalną możliwością transmisji chorób zakaźnych, takich jak
HIV czy wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Są oni narażeni na przypadkowe zakłucie igłą, narzędziem chirurgicznym (skalpelem), skaleczenie
pękniętym szkłem, czy pobrudzenie zainfekowanymi płynami biologicznymi.
Chociaż pracownicy służby zdrowia są szkoleni w zakresie bezpiecznych
zachowań w pracy, to ciągle zdarzają się przypadki infekcji w następstwie
kontaktu z biologicznym materiałem zakaźnym. Za główne przyczyny tych
zdarzeń zaistniałych w pracy wykonywanej przez wiele godzin w systemie
zmianowym, w tym w porze nocnej, uznano dobowe wahania zmęczenia i poziomu czujności, dobową zmienność koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz
dobowy rytm sprawności umysłowej człowieka [17]. Zespół D. K. Parks i wsp.
[17] przeprowadził badania w grupie 400 studentów medycyny i 782 lekarzy-rezydentów, którzy zostali zobowiązani do informowania za pomocą telefonu
zaufania o wypadkach ostrej ekspozycji na potencjalne zakażenia bakteryjne.
W trakcie sześciu lat trwania badań zarejestrowano 745 takich przypadków.
Lekarzy rezydentów zaangażowanych w dzienną opieką nad pacjentami było
1102, a w nocną – 296. Zaobserwowano, że wypadkowe ekspozycje na patogeny,
wyrażone w liczbach względnych tj. w przeliczeniu na liczbę zatrudnionych,
zdarzały się 1,5 razy częściej nocą niż w ciągu dnia. Około 90% zdarzeń towarzyszących potencjalnej ekspozycji na patogeny krwiopochodne, takich
jak zadrapanie naskórka igłą – 45,9%, zakłucie igłą – 28,7%, nacięcie skóry,
rozerwanie narzędziem 13%, czy kontakt skóry z zainfekowanym materiałem
12,4% miało miejsce w klinikach: anestezjologii 29,7%, interny 20,4%, chirurgii
16,2%, ginekologii i położnictwa 11,3% oraz pediatrii 5,5%. Z przedstawionego badania wyciągnięto wniosek, że dla lekarzy pracujących w porze nocnej
ryzyko kontaktu z zakażonym materiałem biologicznym jest większe niż dla
pracujących tylko w dzień [17].
W publikacji poglądowej E. Kuriata i wsp. przytaczają wyniki badań przeprowadzonych wśród 18 676 kanadyjskich pielęgniarek zatrudnionych w różnych zakładach opieki zdrowotnej, opublikowanych w 2007 r. w „National
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Survey of the Work and Health of Nurses”. Rejestrowano w nich zdarzenia
zagrażające zdrowiu pielęgniarek jakie miały miejsce w trakcie wykonywanej
pracy. Do najczęściej wymienionych zdarzeń należały ukłucia lub zacięcia
się (48%), a następnie narażenie na psychiczne znęcanie się przez pacjentów albo rodziny pacjentów (44%) [12]. W tej samej publikacji przytoczono
wyniki polskich badań sondażowych przeprowadzonych w 2005 r. wśród
pielęgniarek i położnych z różnych zakładów opieki zdrowotnej. Ponad 70%
osób badanych potwierdziło występowanie zagrożenia dla zdrowia w wyniku
popełnienia błędu. Za najczęściej występujące zagrożenie uznano zakażenia
oraz błędy i zaniedbania w pielęgnowaniu chorych. Spośród wielu przyczyn
27,8% ankietowanych wymieniło pośpiech lub zmęczenie [12]. Zdarzeń tych
nie powiązano z godzinami i porą doby pracy.
Problem zmęczenia i senności jest ważny i szeroko dyskutowany, gdy dotyczy kierowców transportu drogowego, lecz jest niedostrzegany w przypadku
lekarzy i pielęgniarek. W obu przypadkach błąd w wyniku zmęczenia, senności czy niskiego poziomu sprawności psychofizycznej może mieć tragiczne
skutki dla życia i zdrowia innych ludzi. Po wielu godzinach pracy, zwłaszcza
nocnej, wzrasta ryzyko popełnienia błędów diagnostycznych i medycznych,
a to przekłada się na zdrowie pacjentów, wydłużenie czasu leczenia i wzrost
jego kosztów czy złe wydatkowane środków na leczenie. Osłabienie uwagi
zmęczonego, niewyspanego lekarza kierującego pojazdem po nocnym dyżurze stanowi, tak samo jak w przypadku zawodowego kierowcy, zwiększone
ryzyko utraty zdrowia i strat materialnych w wyniku kolizji czy wypadku
drogowego. Gdy mowa jest o czasie pracy kierowców transportu drogowego,
zwraca się szczególną uwagę na kierowanie pojazdem w godzinach od 24:00
do 05:00. Jest to przedział czasu uznany za porę, w której praca wykonywana
jest przy najniższym dobowym poziomie sprawności fizycznej i umysłowej,
koordynacji wzrokowo-ruchowej, poziomie czujności, najdłuższym czasie
reakcji na sygnały świetlne i dźwiękowe [24]. Lekarz dyżurujący w tym przedziale czasu odtwarzając całą swoją wiedzę dotyczącą danego przypadku, musi
nieść pomoc choremu i wykonywać czynności ratujące ludzkie życie. Gdy
praca jest kontynuowana po nocnym dyżurze, to towarzyszące mu wzmożone poczucie zmęczenia i senność zwiększa ryzyko popełniania błędów
w kontekście właściwej opieki nad pacjentem, czy nieumyślnego narażenia na
utratę własnego zdrowia, a jeśli wracając do domu staje się kierowcą pojazdu,
zwiększa ryzyko spowodowania wypadku.
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W 2005 r. L. K. Barger i wsp. przedstawili problem wpływu zmęczenia na
bezpieczeństwo lekarzy rezydentów pracujących w szpitalu przez 24 godziny
lub dłużej w sposób pośredni. Przeanalizowali wypadki drogowe z udziałem
kierowców-rezydentów powracających samochodem ze szpitala do domu,
a ryzyko zdarzenia wypadkowego przyjęli za wykładnik poziomu zmęczenia
pracą. Opublikowali artykuł ukazujący problem wpływu liczby przepracowanych godzin i pory doby na wydajność pracy i bezpieczeństwo lekarzy
rezydentów w USA uznając za powszechnie znany fakt, że zarówno liczba
jak i rozkład godzin pracy mogą wpływać negatywnie na sen, efektywność
oraz bezpieczeństwo pracownika. W badaniu uczestniczyło 2737 rezydentów
mieszkających na terenie szpitala, dla których był to pierwszy rok pracy po
ukończeniu studiów. Objęci badaniem rezydenci przepracowywali w szpitalu
średnio 70,7 (+/-26) godzin tygodniowo, z czego 67,4 (+/-24,4) godzin byli
w stanie ciągłego czuwania i spali 3,2 (0−4) godz. Większość uczestniczących w badaniu rezydentów pracowała przez 30 kolejnych godzin, które
obejmowały co najmniej jedną niemal całkowicie bezsenną noc. Byli i tacy,
którzy pracowali ponad 40 kolejnych godzin na zmianie, bez możliwości snu
przez dwie kolejne noce. Przeanalizowano 17003 miesięcznych sprawozdań
zawierających informacje na temat godzin pracy w systemie zmianowym
o przedłużonym czasie, udokumentowanych kolizji samochodowych, zdarzeń
wypadkowych, w których mogło dojść do obrażeń lub zniszczeń, a przyczyną
były epizody mikrosnu (niezamierzonego zasypiania) w trakcie kierowania
pojazdem. Wyniki porównano z wynikami badań dotyczących rezydentów
pracujących w dzień. Ustalono, że praca na zmianie wydłużonej ponad 24 godziny, wykonywana raz w miesiącu, zwiększała miesięczne ryzyko wypadku
drogowego podczas jazdy z pracy do domu o 16,2% w miesiącach, kiedy
rezydenci przepracowywali pięć lub więcej zmian dłuższych niż 24 godziny,
znacząco wzrastało ryzyko zaśnięcia w ruchu drogowym podczas prowadzenia
pojazdu po pracy [1].
Podobny problem dotyczy pielęgniarek. Na podstawie badania przeprowadzonego w 2011 r. przez American Nurses Association ustalono, że
jedna na dziesięć pielęgniarek kierujących pojazdem po pracy uczestniczyła
w wypadku samochodowym, który miał związek ze zmęczeniem lub wykonywaniem pracy zmianowej [5].
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4. Wieloletnia praca w porze nocnej − konsekwencje zdrowotne

Dwa razy w roku przy przesuwaniu o jedną godzinę czasu z letniego na zimowy
albo odwrotnie, dyskutuje się o jego złym wpływie na samopoczucie obywateli.
Należałoby uświadomić, że praca w systemie obejmującym porę nocną to
przesuwanie czasu o wiele godzin, wielokrotnie w skali miesiąca czy roku. Jeśli
ktoś podróżował samolotem przekraczając wiele stref czasowych, to wie czym
jest zespół zwany „jet lag”. Osoby pracujące w dowolnym systemie zmianowym z nocą, choć nie zmieniają położenia geograficznego, doświadczają tych
samych objawów nazwanych w medycynie pracy zespołem długu czasowego
(ang. shift lag). Doświadczają ich za każdym razem, gdy pracują w nocy. Z tego
powodu część lekarzy i pielęgniarek rezygnuje z pracy w szpitalach na dyżurach
nocnych. Ci, którzy pozostają, po kilkunastu latach ponoszą konsekwencje
przede wszystkim zdrowotne [19, 3, 23].
Pracujący w szpitalach personel medyczny przy niewłaściwym, zbyt obciążającym systemie rozkładu godzin pracy obejmującym porę nocną, narażony
jest w większym stopniu niż pracownicy dzienni na konsekwencje zdrowotne
w tym choroby nowotworowe hormonozależne, co zostało potwierdzone
przez WHO. U kobiet pracujących w systemie zmianowym z nocą wykazano
istotny związek częstości występowania nowotworu piersi z liczbą nocnych
zmian przepracowanych w miesiącu oraz stażem pracy. Zagrożenie wystąpienia raka sutka uznano za istotne, gdy kobiety pracowały na więcej niż dwóch
zmianach nocnych w miesiącu. [23, 2, 7]. U kobiet pracujących w systemie
zmianowym z nocą częściej występują zaburzenia hormonalne, problemy
z zajściem w ciążę i z samą ciążą. Z tymi, jak i szeregiem innych problemów
zdrowotnych borykają się lekarki i pielęgniarki pracujące w szpitalach [23,
3, 11, 10, 19, 23].
Na podstawie 26 prac oryginalnych opublikowanych w latach 1995–2012,
zawartych w bazie Medline, zespół W. Burdelak i B. Pepłońska przeanalizował
zależność między wykonywaniem pracy w nocy a najczęściej występującymi
patologiami, takimi jak choroby/zaburzenia układu trawiennego, zespołu
metabolicznego, cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia, otyłości/nadwagi,
zaburzeń miesiączkowania i przebiegu ciąży. Skupiono się na wynikach badań
epidemiologicznych dotyczących pielęgniarek i położnych zatrudnionych
w lecznictwie zamkniętym. Stwierdzono, że praca pielęgniarek i położnych na
zmianach nocnych, w systemie rotacyjnym, najsilniej łączy się ze wzrostem
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ryzyka otyłości i nadwagi. Słabiej zaznaczony był jej związek z występowaniem cukrzycy typu 2 i zaburzeniami cyklu menstruacyjnego. Wyniki dotyczące pozostałych zaburzeń lub patologii nie pozwalały na sformułowanie
zdecydowanych wniosków. Prawdopodobnej roli jaką odgrywa praca nocna
w powstaniu problemów zdrowotnych u pielęgniarek i położnych zapewniającym całodobową opiekę nad chorym, można upatrywać w zaburzeniu
rytmiki okołodobowej, obniżeniu syntezy melatoniny i niedoborze snu. [4].
Podsumowanie

W materiale informacyjnym „Czas pracy w europejskim sektorze ochrony
zdrowia” opracowanym przez European Trade Union Confederation (ETUC)
stwierdza się, że „czas pracy ma ogromne znaczenie dla sektora ochrony
zdrowia w całej Europie w związku z oddziaływaniem długich godzin pracy
na zdrowie i bezpieczeństwo personelu, bezpieczeństwo pacjentów oraz ze
względu na wpływ równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym na rekrutację i rotację pracowników”. Problem zmęczenia jest jednym z ważniejszych
problemów pracowników w każdym społeczeństwie. W szczególności dotyczy
personelu medycznego, lekarzy rezydentów, lekarzy specjalistów czy pielęgniarek zabezpieczających w szpitalach całodobową opiekę nad pacjentami.
Zmęczenie pracowników wynika najczęściej ze zbyt dużej liczby godzin pracy,
a także godzin pracy obejmujących porę nocną.
Oczekiwaniem społeczeństwa jest możliwość korzystania ze świadczeń
medycznych na jak najwyższym poziomie, ale nie wystarczy dbałość o odpowiedni poziom kształcenia kadry pracowników medycznych, wyposażenie
w specjalistyczny sprzęt medyczny. Równie ważny jest człowiek,udzielający
pomocy medycznej, pracujący w warunkach umożliwiających pełne wykorzystanie własnych umiejętności.
Dla lekarzy czy pielęgniarek zapewniających chorym opiekę przez całą dobę
we wszystkie dni tygodnia, czyli pracujących w szpitalach niezwykle ważna jest
właściwa organizacja czasu pracy. Odzyskanie spójności czasowej procesów
rytmicznych po ich desynchronizacji spowodowanej pracą w porze nocnej,
może wymagać kilku kolejnych dób z aktywnością dzienną. Sen w porze dnia
po pracy na nocnym dyżurze nie zawsze jest możliwy, a jeśli nawet to może
jedynie zmniejszyć deficyt snu i obniżać poziom zmęczenia. Taki stan ma dla
lekarzy czy pielęgniarek konsekwencje fizjologiczne, a z upływem czasu także
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zdrowotne. Zła tolerancja pracy nocnej zniechęca do pracy w placówkach
służby zdrowia z całodobową opieką nad chorym. Zachętą mogłyby być zmiany
rozkładu i liczby godzin pracy, dające szansę na właściwy odpoczynek po pracy
nocnej, ograniczające skutki zespołu długu czasowego, umożliwiające redukcję
zmęczenia i deficytu snu, odreagowanie stresu zawodowego, a także możliwość
godzenia kariery zawodowej z życiem prywatnym.
Od wielu lat National Institute for Safety and Health (NIOSH) w USA
realizuje program, którego celem jest znalezienie rozwiązań ograniczających
zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy. Dotyczy on także organizatorów opieki
zdrowotnej, którzy powinni stosować najlepsze praktyki w zakresie planowania czasu pracy, minimalizujące nadmierne obciążenie pracą zmianową,
nocną oraz ograniczające zmęczenie i niedobór snu [5].
W Polsce w latach 2002−2005 przeprowadzono w ramach międzynarodowego programu badawczego European NEXT-Study (Nurses’ Early Exit Study,
QLK6-CT-2001-00475) badania, których celem było ustalenie przyczyn,
z powodu których pielęgniarki przedwcześnie rezygnują z pracy w swoim
zawodzie. Program NEXT realizowano w 10 krajach członkowskich Unii
Europejskiej oraz w Norwegii. Oceny szeroko rozumianych wymagań pracy
dokonano na podstawie ok. 40 tys. kwestionariuszy wypełnionych przez
pielęgniarki i położne z blisko 600 jednostek służby zdrowia. Stwierdzono,
że największe znaczenie przy rozważaniu odejścia z pracy miała organizacja
czasu pracy, w tym źle ułożony grafik zajęć i zmian. Innymi czynnikami były:
monotonia wykonywanych zadań, tempo pracy i jej niewłaściwe rozłożenie
w czasie, nieodpowiedni czas na wywiązanie się z obowiązków, brak możliwości odpoczynku, narażanie się na popełnianie błędów [18].
Wykazano, że praca wypoczętego lekarza wykorzystującego w pełni zasoby
swej wiedzy to wymierne korzyści dla pacjenta związane z prawidłową diagnozą i właściwym leczeniem, to więcej empatii i uśmiechu, których potrzebuje chory jak leku, o które trudno człowiekowi „padającemu” ze zmęczenia
i niedoboru snu.
Lekarze zdobywają wiedzę przez wiele lat nauki, a potem jeszcze przez
wiele lat pracy, muszą ją uzupełniać, bo aby skutecznie pomagać, trzeba śledzić
postęp w nauce. Robią to z poczucia obowiązku, kosztem własnego czasu czy
własnych środków finansowych. Kwalifikacje zawodowe kadry pielęgniarskiej
w szpitalach też muszą być ciągle uzupełniane ze względu na wprowadzanie
nowych technologii, sprzętu, metod leczenia czy zasad opieki nad chorym.
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Lekarz może wykonywać swą pracę dopóki dane mu będzie czerpać
wiedzę jaką zgromadził przez lata wykonywania zawodu i korzystać ze zdobytego doświadczenia zawodowego, gdy sam nie będzie już młodym i w pełni
zdrowym człowiekiem nie tylko z powodu naturalnego procesu starzenia.
Złe zarządzanie czasem pracy i wypoczynku, zbyt wiele dyżurów nocnych
zaburzających rytmikę funkcji życiowych to dodatkowy czynnik wcześniejszej
utraty zdrowia, a przecież zdrowie jest szansą na posiadanie pracy i na godne
życie w takim samym stopniu dla każdego potencjalnego pacjenta jak i dla
lekarza czy pielęgniarki.
W wielu zawodach nie da się uniknąć negatywnych skutków pracy wykonywanej przez wszystkie godziny doby, zatem i w nocy. O tym jak ważny
jest to problem dla pracujących, świadczą zapisy w dokumentach prawnych,
takich jak Kodeks Pracy, dyrektywy UE, raporty Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Organizacji Pracy i inne. W szczególności niemożliwa
jest rezygnacja z dyżurów nocnych przez lekarzy w tym rezydentów oraz
pielęgniarek i położnych. Możliwe jest natomiast podejmowanie działań
w celu opracowania programów edukacyjnych i szkoleniowych dla pracodawców, lekarzy i personelu pielęgniarskiego, które pomogłyby zwiększyć
poziom wiedzy na temat pracy zmianowej, konsekwencji zbyt długich zmian
roboczych i wynikających z tego problemów ze snem i zmęczeniem oraz
bezpieczeństwem pracy.
Na podstawie przytoczonych doniesień naukowych można określić następujące kierunki działań podejmowanych w różnych krajach dla poprawy
jakości usług medycznych:
1. Przeprowadzanie w szpitalach okresowych badań ankietowych z udziałem
lekarzy i pielęgniarek, pozwalających na ocenę i weryfikację funkcjonujących harmonogramów pracy w aspekcie ich związku z jakością i wydajnością pracy, wpływu na poziom czujności i sen, na ryzyko popełnienia błędów,
a także zdrowie pracowników, odczuwaną satysfakcję z pracy i wpływ na
jakość życia pozazawodowego.
2. Prowadzenie anonimowego systemu zgłaszania zdarzeń zagrażających zdrowiu lekarzy i pielęgniarek, a także zgłaszania niezamierzonych błędów medycznych zagrażających zdrowiu pacjentów i ich przyczyn (np. zmęczenie,
senność).
3. Ulepszenie harmonogramów pracy. Wyznaczenie i przestrzeganie dopuszczalnej liczby ciągłych godzin pracy, zwłaszcza obejmujących dyżury
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nocne (klauzulę opt-out), zakaz kontynuacji pracy w dzień po zakończeniu dyżuru nocnego i przestrzeganie odpowiednio długich przerw
na odpoczynek. Wyznaczenie limitu nocnych dyżurów/zmian w ciągu
miesiąca. Rozkład godzin pracy powinien zapewniać po nocnym dyżurze
możliwość odbycia pełnego snu w kolejnej porze nocnej.
4. W ramach budowania dobrych relacji pracownik – przełożony, dobrym
obyczajem jest wspólne wypracowywanie kierunków działań służących
poprawie warunków pracy, identyfikujących i ograniczających istniejące problemy, zapewniających ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy
lekarzy i pielęgniarek oraz właściwą opiekę pacjentom.
5. Z myślą o kobietach pielęgniarkach, wskazane byłoby organizowanie
dla ich rodzin pogadanek albo rozpowszechnienie materiałów informacyjnych pozwalających lepiej zrozumieć problemy wynikające z pracy
w nocy. Takie działanie mogłoby zwiększyć wsparcie rodziny, zapobiec
konfliktom wynikającym z relacji praca – obowiązki domowe [5, 16].
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Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce
Abstrakt

Jednym z głównych zadań bezpieczeństwa wewnętrznego jest zagwarantowanie
funkcjonalności systemom infrastruktury krytycznej. Ochrona infrastruktury
krytycznej, tak istotna dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, jest również najważniejszym zadaniem stawianym przed szefami administracji rządowej
i samorządowej. W artykule przytoczono akty prawne dotyczące infrastruktury
krytycznej, które poszerzono o ustalenia dokonane przez Najwyższą Izbę Kontroli
w latach 2015−2016. Ponadto uwzględniono dorobek nauki i sporadyczne publikacje
na ten temat.
Słowa klucze: ochrona, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, infrastruktura

krytyczna

The Protection of Critical Infrastructure in Poland
Abstract

The main task of internal security is to guarantee the functionality of critical
infrastructure systems. The protection of critical infrastructure is important for the
security of the state and its citizens, as well as the most important task for the heads
of government and self-government administration. In the article, the author cites
legal acts regarding critical infrastructure, as well as extends its considerations to
findings made by the Supreme Audit Office in 2015-2016 on the protection of critical infrastructure in Poland. In addition, the author recognizes the achievements
of science in this area and appreciates the occasional publication on this subject.
Keywords: protection, security, crisis management, critical infrastructure
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Pojęcie ochrony infrastruktury krytycznej jest bez wątpienia jednym z ważniejszych w kontekście współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej 2022 przyjmuje, że „bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej obejmuje wymiar bezpieczeństwa narodowego, a dopuszczenie do kluczowych
usług pozostaje wymiernym aspektem bezpieczeństwa narodowego i obowiązkiem państwa w odniesieniu do obywatela” [1]. Uszkodzenie infrastruktury krytycznej, zniszczenie jej albo zakłócenie w wyniku klęski żywiołowej,
terroryzmu bądź działalności przestępczej, może mieć negatywny wpływ na
bezpieczeństwo Polski i dobrobyt jej obywateli. Jednym z głównych celów
zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej jest zapewnienie odpowiedniego
poziomu ochrony infrastruktury krytycznej, a szkodliwe skutki zakłóceń dla
obywateli należy ograniczać.
Infrastruktura krytyczna zapewnia usługi niezbędne do codziennego
życia, takie jak: energia, żywność, woda, transport, komunikacja, zdrowie
oraz bankowość i finanse. Zakłócenia infrastruktury krytycznej może mieć
szereg poważnych konsekwencji dla biznesu, rządów i społeczności. Bezpieczna infrastruktura wspiera produktywność, pomaga napędzać działalność
gospodarczą, która leży u podstaw wzrostu gospodarczego.
Infrastruktura krytyczna znajduje się w centrum zainteresowania, ponieważ stało się jasne, że jest wiele ważnych systemów używanych do utrzymywania funkcjonowania społeczeństwa i zakładów produkujących zdrową
żywność i wodę. Jednocześnie należy zaznaczyć, że sprawność dużej części
zasobów uznawanych za infrastrukturę krytyczną warunkuje także postęp
technologiczny i rozwój gospodarczy.
Posługując się przykładem dostaw paliw płynnych dla sektora transportowego oraz energii elektrycznej dla zakładów produkcyjnych, długotrwałe
utrudnienia zawsze mają poważne skutki gospodarcze przejawiające się np.
zmniejszeniem potencjału obronnego, przeszkodami w realizacji zadań na
rzecz ludności czy mniejszych wpływach do budżetu. Taka sytuacja będzie
miała przełożenie na zaburzenie życia społecznego, gdyż współcześnie trudno
wyobrazić sobie kilkugodzinną przerwę w dostawie energii elektrycznej czy
wody pitnej.
Nieprawidłowe funkcjonowanie infrastruktury krytycznej hamuje rozwój
gospodarczy i społeczny, a w konkretnych przypadkach może nawet dopro-
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wadzić, poza jakąkolwiek kontrolą organów państwowych, do zamieszek społeczeństwa. Przykładem takiej sytuacji jest awaria w Nowym Jorku w 1997 r.,
w wyniku której na 25 godzin przestała działać sieć energetyczna. W mieście
wybuchło tysiąc pożarów i obrabowano 1,7 tys. sklepów. Podobnie w wyniku
zniszczeń spowodowanych działaniami zbrojnymi w Iraku, jeszcze kilka lat
po amerykańskiej inwazji, w wielu miastach nie przywrócono regularnych
dostaw energii i wody. Miało to negatywny wpływ na nastroje lokalnej ludności, a również na brak bezpieczeństwa w mieście.
W 2003 r. przyjęto rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych
dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony, które dostosowywało sprawę ochrony tych obiektów w warunkach poza pokojowych.
Można zauważyć, że stan prawny zawierał już przepisy dotyczące ochrony
tego typu infrastruktury. Idąc w stronę pełniejszego zabezpieczenia, w ślad
za innymi krajami Unii Europejskiej, rozpoczęto w naszym kraju prace nad
stworzeniem programu, w który poza administracją byliby zaangażowani
właściciele budynków, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej.
Dopiero ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
wprowadziła do polskiego prawodawstwa pojęcie infrastruktury krytycznej.
Według niej, przez infrastrukturę krytyczną należy rozumieć „systemy oraz
wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania
organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców (rys. 1).
Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
• zaopatrzenia w energię i paliwa;
• łączności i sieci teleinformatycznych;
• finansowe;
• zaopatrzenia w żywność i wodę;
• ochrony zdrowia;
• transportowe i komunikacyjne;
• ratownicze;
• zapewniające ciągłość działania administracji publicznej;
• produkcji, składowania, przechowywania i stosowania;
• substancji chemicznych i promieniotwórczych w tym rurociągi substancji
niebezpiecznych” [3, s. 5].
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Rys. 1. Infrastruktura krytyczna
Źródło: [3]

W aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej odpowiedzialność za
wyznaczanie celów spoczywa przede wszystkim na rządzie, ale wdrożenie
działań mających na celu zmniejszenie podatności na uszkodzenia majątku
prywatnego i korporacyjnego zależy przede wszystkim od wiedzy i działania sektora prywatnego. Pomimo że firmy prywatne w sposób unikalny
rozumieją swoją działalność i związane z nimi zagrożenia jest oczywiste, że
obecnie nie mają one odpowiedniej komercyjnej zachęty do finansowania
zmniejszenia podatności na zagrożenia. Dla wielu koszty ograniczenia podatności przeważnie przewyższają korzyści płynące z ograniczenia ryzyka
klęsk żywiołowych i innych. Jak dotąd najszersze ujęcie definicyjne ochrony
infrastruktury krytycznej znajduje się w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,
która określa w art. 3 pkt 3, że: „ochrona infrastruktury krytycznej to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań
i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom,
ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków
oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków
oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie” [2].
Przyjęty przez Radę Ministrów 26 marca 2013 r. Narodowy Program
Ochrony Infrastruktury Krytycznej określa zakres poprawy bezpieczeństwa
infrastruktury krytycznej w zakresie:
• zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia;
• przygotowanie na sytuacje kryzysowe, które mogą niekorzystnie wpłynąć
na infrastrukturę krytyczną;
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• reagowania w sytuacjach zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania
infrastruktury krytycznej.
W Programie zaproponowane zostało nowatorskie w naszym kraju − bezsankcyjnie odniesienie do ochrony infrastruktury krytycznej. Zakłada on współpracę, współodpowiedzialność i wzajemne zaufanie przedsiębiorców − właścicieli
infrastruktury krytycznej oraz administracji publicznej [3].
Obowiązki z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej zawierają :
• zgromadzenie i sporządzanie danych odnoszących się do infrastruktury
krytycznej;
• przygotowanie planów ochrony infrastruktury krytycznej;
• opracowywanie i wprowadzanie regulacji w wypadku, gdy wystąpi zagrożenie infrastruktury krytycznej;
współdziałanie
pomiędzy administracją publiczną oraz posiadaczami
•
samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury
krytycznej w obszarze jej ochrony.
Plany ochrony infrastruktury krytycznej tworzy się na poziomie krajowym i wojewódzkim. W skład planów ochrony infrastruktury krytycznej
wchodzą następujące elementy:
• ewidencje rejestrów i organizacji infrastruktury krytycznej;
• charakterystyka zagrożeń dla infrastruktury krytycznej oraz ocena ryzyka
ich wystąpienia;
• charakterystyka zasobów możliwych do wykorzystania w celu ochrony
infrastruktury krytycznej;
• warianty działania w sytuacji zagrożeń lub zakłócenia funkcjonowania
infrastruktury krytycznej;
• warianty odtwarzania infrastruktury krytycznej;
• wskazanie terminów i trybu aktualizacji planu.
Problematyka ochrony obiektów szczególnie ważnych ze względu na
bezpieczeństwo i interes państwa została zawarta między innymi w ustawie
z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz rozporządzaniu z 24 czerwca
2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony. W powyższych aktach prawnych
przedstawiono kategorię obiektów, ich wartość strategiczną, która nie jest
przeliczana na środki finansowe. Należą do nich:
• zakłady produkujące, modernizujące i magazynujące uzbrojenie, przyrządy wojskowe i środki bojowe;
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• zakłady produkcji specjalnej jak również zakłady, w których wykonywane
są prace naukowo-badawcze;
• magazyny rezerw państwowych;
• budynki podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej;
• infrastruktura transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego, drogownictwa, kolejnictwa i łączności;
• zapory wodne;
• urządzenie hydrotechniczne;
• budynki, które należą do jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu;
• budynki Narodowego Banku Polskiego;
• obiekty Banku Gospodarstwa Krajowego;
• budynki Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Mennicy Państwowej;
• obiekty telekomunikacyjne służące nadawaniu programów radiowych
i telewizji publicznej;
• obiekty i miejsca, w których produkowane, stosowane lub gromadzone
są materiały jądrowe czy też źródła i odpady promieniotwórcze. [4]
Druga kategoria dotyczy obiektów związanych z należytym działaniem
administracji publicznej:
• budynki organów i jednostek organizacyjnych należące do ministra spraw
wewnętrznych i administracji;
• obiekty jednostek organizacyjnych ABW, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej;
• jednostki, których działanie związane jest z wydobywaniem kopalin podstawowych;
• obiekty, w których administrowana jest działalność oparta na wykorzystaniu toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, środków
biologicznych;
• elektrownie oraz inne obiekty elektroenergetyczne;
• inne budynki znajdujące się w administrowaniu organów administracji
rządowej lub też organów jednostek samorządu terytorialnego. [5]
Za systemy infrastruktury krytycznej odpowiedzialni są ministrowie.
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej wskazuje ministrów
odpowiedzialnych za te systemy, co pokazano w tabeli 1.
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Tabela 1. Ewidencja ministrów odpowiedzialnych za poszczególne systemy
infrastruktury krytycznej

System infrastruktury krytycznej

Minister kompetentny za system
infrastruktury krytycznej

System zaopatrzenia w energię,
surowce energetyczne i paliwa

Minister Energii

System łączności

Minister Cyfryzacji
Minister Infrastruktury i Budownictwa

System sieci teleinformatycznych

Minister Cyfryzacji

System finansowy

Minister Finansów

System zaopatrzenia w żywność

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

System zaopatrzenia w wodę

Minister Środowiska

System ochrony zdrowia

Minister Zdrowia
Minister Infrastruktury i Budownictwa

System transportowy

Minister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

System ratowniczy

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

System zapewniający ciągłość
działania administracji publicznej

Minister Cyfryzacji

System produkcji, składowania,
przechowywania i stosowania
substancji chemicznych
i promieniotwórczych w tym rurociągi,
substancji niebezpiecznych

Minister Środowiska

Źródło: [6]
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Ministrowie odpowiadają za system IK i kierują się zasadami Programu:
• biorą udział w organizacji i promocji uformowanych na poziomie centralnym strategii mających zachęcić sektor prywatny do udziału w Programie;
• opracowują strategię, która ma na celu zachęcenie sektora prywatnego
do udziału w Programie;
• tworzą partnerstwo pomiędzy zainteresowanymi stronami w ramach
systemu IK;
• wypromują na poziomie systemu IK programy edukacyjne w zakresie
ochrony IK;
• realizują w ramach systemu IK szkolenia w zakresie ochrony IK dla samorządów i partnerów z sektora prywatnego;
• rozbudowują działania mające na celu podnoszenie świadomości w obszarze ochrony IK;
• starają się, aby zadania z zakresu ochrony IK zawrzeć w działania podległych im organów.
Chociaż Prezydent RP nie jest bezpośrednio zaangażowany w obowiązki
na rzecz ochrony IK, to mając na uwadze kompetencje w obszarze bezpieczeństwa państwa, jest ważnym elementem systemu ochrony IK. Jest on gwarantem
zaangażowania najwyższych władz państwowych w działania dla poprawy
poziomu bezpieczeństwa IK, a co za tym idzie państwa.
Ważną rolę w systemie ochrony infrastruktury krytycznej i zarządzania
kryzysowego pełnią wojewodowie. Według obowiązujących aktów prawnych,
zadaniem wojewodów oraz komórek organizacyjnych odpowiednich w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim jest:
• wykonanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, wypływających z faktu jej lokalizacji na terytorium województwa, w tym ujęcie
tych zadań w planach zarządzania kryzysowego;
• magazynowanie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury
krytycznej zlokalizowanej na terenie województwa;
• przekazywanie, jeśli wynika potrzeba z wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego, niezbędnej informacji o infrastrukturze krytycznej na
terenie województwa właściwemu organowi administracji publicznej
działającemu na tym terenie;
• uzgadnianie planów ochrony infrastruktury krytycznej przez operatorów IK.
Specyficzną rolę w ochronie IK pełnią służby specjalne. W swojej dyspozycji posiadają rozwinięte siły służące do identyfikacji zagrożeń wywołanych
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działalnością człowieka. Wymiana informacji o tych zagrożeniach z operatorami IK i innymi właściwymi podmiotami w sprawach ochrony IK w określonych
przepisach prawa i wewnętrznych procedurach, w zakresie dopuszczonych
przepisami o ochronie informacji niejawnych, jest kluczowa w procesie planowania ochrony IK. „Infrastruktura krytyczna jest fizycznie zlokalizowana
na terenie gmin, miast i powiatów. W związku z tym starostowie, wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci miast oraz służby im podległe odgrywają istotną
rolę w zakresie ochrony ludności narażonej na potencjalne skutki zakłócenia
funkcjonowania IK oraz w zakresie ochrony IK, umożliwiając bezpośrednie
i najszybsze wsparcie jej operatorów”. Decydujące podmioty zaangażowane
w proces ochrony pokazano na rys. 2.
Aby uzyskać bardziej rzeczywisty, obiektywny obraz ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce, warto poszerzyć rozważania o ustalenia dokonane
przez niezależny organ kontroli państwowej − Najwyższą Izbę Kontroli (NIK).
W dokumencie pokontrolnym NIK negatywnie oceniła operatorów infrastruktury krytycznej. Do oceny tej przyczyniły się m.in. nieprawidłowości
dostępu do wybranych obiektów (nie spełniały one reguł bezpieczeństwa
i nie były objęte systemem kontroli dostępu, część obszarów, na których występowały obiekty infrastruktury krytycznej, nie była dobrze zabezpieczona
przed dostępem osób nieupoważnionych).
Kontrola NIK wykazała niewłaściwą realizację powinności z zakresu
ochrony infrastruktury krytycznej przez trzech skontrolowanych wojewodów
oraz 15 jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego (np. wojewodowie nie wywiązywali się z obowiązków przesyłania organom
gmin informacji o znajdującej się na ich terenie infrastrukturze krytycznej).
Najwięcej uchybień ujawniono na poziomie miast, powiatów i gmin.
Znaczna część skontrolowanych starostów oraz wójtów nie przeprowadzała
zadań w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej i tych wynikających
z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Tymczasem kontrola NIK wykazała,
że ustawicznie nie aktualizowano także powiatowych i gminnych planów
zarządzania kryzysowego w granicach dostosowania ich zapisów do wymogów dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej określonych w ustawie
o zarządzanie kryzysowym.
Zaprezentowane ustalenia NIK pokazują, że praktyka prowadzenia działań
w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej bardzo często była obarczona rażącymi nieprawidłowościami. Obszar infrastruktury krytycznej jest niezwykle
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ważny, bowiem jego zaniedbanie pozbawia zabezpieczania obiektów istotnych
dla funkcjonowania państwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w 2013 r.
przygotowało listę 760 obiektów infrastruktury krytycznej w Polsce. Lista jest
niejawna. Jednak wiadomo, że najwięcej takich instalacji znajduje się w województwach: mazowieckim (242 obiekty), śląskim (76) i wielkopolskim (59). [7]

Rys. 2. Decydujące podmioty uczestniczące w procesie ochrony infrastruktury
krytycznej i ich role
Źródło: [3, s. 23]

Aby efektywnie chronić infrastrukturę uznaną za krytyczną, należy jej
zapewnić funkcjonalność w obliczu różnorodnych zagrożeń wynikających
zarówno z działania sił natury, jak i przyczyn wynikających z działalności
człowieka. Zatem można podjąć działanie w celu ograniczenia szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w przyszłości mając świadomość, że
przyjęcie tych środków ochronnych nie wpłynie na prawdopodobieństwo
związane z zagrożeniem.
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