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Skuteczność gaśnicza i bezpieczeństwo stosowania
wybranych zwilżaczy − ocena skuteczności gaśniczej
i zdolności zwilżających

Abstrakt

Podstawowym środkiem służącym do gaszenia pożarów materiałów stałych zaliczanych do grupy pożarów A jest woda. Wynika to z jej ogólnej dostępności, stosunkowo niskiej ceny oraz dużego, w porównaniu do innych materiałów, ciepła właściwego
i ciepła parowania, co bezpośrednio przekłada się na bardzo dobre właściwości
chłodzące. W celu zmniejszenia zużycia wody, skrócenia czasu gaszenia i zmniejszenia strat popożarowych stosuje się dodatki zwilżające, zawierające surfaktanty
poprawiające wykorzystanie wody przez ułatwienie jej dostępu do wnętrza struktury
gaszonych materiałów. Jako zwilżacze do zastosowań gaśniczych są stosowane zarówno specjalnie opracowane preparaty, jak i środki pianotwórcze typu S. Odpowiedni
dobór rodzaju zwilżacza oraz jego stężenia jest niezwykle istotny, ponieważ surfaktanty wywierają negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Obecnie w Polsce
nie obowiązuje spójny system oceny skuteczności gaśniczej i zdolności zwilżającej
środków przeznaczonych do gaszenia pożarów grupy A.
W artykule zaproponowano procedury badania zdolności zwilżających wodnych
roztworów surfaktantów mogące służyć do oceny skuteczności wybranych zwilżaczy, jak również dokonano oceny ich przydatności do gaszenia pożarów w oparciu
o przeprowadzone testy.
Słowa kluczowe: środki pianotwórcze i zwilżające, ochrona środowiska, pożary

grupy A
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Extinguishing Efficiency and Safety of Using
Selected Wetting Agents – Evaluation of the
Extinguishing Efficiency and Wetting Ability

Abstract

Because of the wide availability, relatively low price and excellent cooling properties water is the primary extinguishing agent used for solid materials. To enhance the
extinguishing effect, reducing water consumption, fire extinguishing time and fire
loss, water additives are used. The additives contain surfactants improving the use of
water by facilitating its access to the material structure. Specially designed preparations as well as type S foaming agents are used as wetting agents for extinguishing
fires. Surfactants have an impact on the natural environment that is why the right
selection of wetting agent and its concentration is extremely important. Currently,
there is no consistent system in Poland for the evaluation of the extinguishing
efficiency and wetting ability concentrates designed to extinguish group A fires.
The study proposes some procedures for testing wetting abilities that can be used
to assess the effectiveness of wetting agents. In addition, based on the tests carried
out, the selected wetting agents were evaluated.
Keywords: foaming and wetting agents, environmental protection, group A fires

Wstęp

Podstawowymi elementami działań przeciwpożarowych odpowiedzialnymi
za powodzenie akcji gaśniczej są: właściwy dobór środka zapewniającego wysoką skuteczność gaśniczą, zabezpieczenie miejsca pożaru przed nawrotem
palenia, jak również bezpieczeństwo ekologiczne. Zdecydowaną większość
pożarów, z jakimi zmagają się jednostki ochrony przeciwpożarowej, stanowią
pożary grupy A, tj. pożary materiałów stałych, w trakcie spalania których,
poza spalaniem płomieniowym, występuje również zjawisko tlenia [1].
Przebieg gaszenia pożaru, w tym szybkość gaszenia oraz zużycie środka
gaśniczego, zależne są ściśle od struktury fizycznej oraz składu chemicznego materiału palnego. Kluczową rolę, z punktu widzenia gaszenia pożaru,
odgrywa szybkość rozpływania się wody i jej roztworów po powierzchni
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materiału palnego, jak również szybkość jej wnikania w strukturę porowatą.
Oba te parametry są decydujące w aspekcie odbierania ciepła ze środowiska pożaru przez wodę i jej roztwory. Procesy zwilżania materiałów stałych
w ochronie przeciwpożarowej należy więc rozumieć nie tylko jako rozpływanie się, ale również wnikanie w strukturę materiału. Zdolność do rozpływania się cieczy po powierzchni ciał stałych zależy w znacznym stopniu od
napięcia powierzchniowego (na granicy faz ciecz – powietrze oraz napięcia
międzyfazowego na granicy ciało stałe – ciecz i ciało stałe gaz. Zjawisko to
charakteryzowane jest kątem zwilżania (θ), którego cosinus (cosθ) opisywany
jest zależnością (1):
cosθ =

σst – g – σst – c
σ

(1)

gdzie: σ − napięcie powierzchniowe na granicy faz ciecz − powietrze;
σst – c oraz σst – g − odpowiednio napięcia międzyfazowe na granicach faz ciało
stałe – ciecz oraz ciało stałe – gaz.
Napięcie powierzchniowe na granicy ciecz − ciało stałe zależy od rodzaju
oddziaływań cząsteczek cieczy z powierzchnią ciała stałego. Woda, której cząsteczki mają budowę polarną (moment dipolowy wody wynosi 1,85 Debaya),
ma stosunkowo wysokie napięcie powierzchniowe (w temperaturze 20°C wynosi ono 72,58 × 10-3 N/m) i słabo oddziałuje z powierzchniami o charakterze
niepolarnym, a w konsekwencji słabo się rozpływa po powierzchniach wielu
materiałów stałych. Można temu zaradzić, dodając do wody surfaktantów
obniżających znacząco wartość napięcia powierzchniowego oraz międzyfazowego, co skutkuje zmniejszeniem kąta zwilżania (rys. 1) i znacznym
zwiększeniem powierzchni styku określonej porcji wody z ciałem stałym.

Rys.1. Kształt kropli cieczy na płaskiej powierzchni ciała stałego przy dobrej
zwilżalności (a) oraz braku zwilżania (b)
Źródło: opracowanie własne
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Szybkość penetracji przez ciecz przestrzeni porowatych w ciałach stałych
zależy więc od napięcia powierzchniowego oraz kąta zwilżania, ale też od
parametrów strukturalnych ciała porowatego. Miarą zdolności do wnikania
cieczy w struktury porowate jest ciśnienie kapilarne Pk:
Pk = 2σcosθ
r

(2)

gdzie:
r − przeciętny promień przestrzeni porowatych (kapilar).
W przypadku hydrofobowych materiałów mikroporowatych woda nie
będzie wnikała w ich strukturę, z uwagi na ujemną wartość ciśnienia kapilarnego, które jest proporcjonalne do cosinusa kąta zwilżania i napięcia
powierzchniowego (kąt zwilżania materiałów hydrofobowych jest większy
od 90°, zatem jego cosinus ma wartość ujemną). Dzięki dodatkom surfaktantów w wodnych roztworach uzyskuje się obniżenie kąta zwilżania do
wartości poniżej 90°, co w konsekwencji powoduje wnikanie ich do kapilar
(cosinus kąta granicznego jest dodatni), jak również spadek wartości napięcia
powierzchniowego, co z kolei jest niekorzystne z punktu widzenia dynamiki
wnikania cieczy do kapilar.
Zarówno w Polsce, jak i na świecie najczęściej stosowanymi przez jednostki
ochrony przeciwpożarowej dodatkami poprawiającymi zdolności zwilżające
wody, są specjalnie spreparowane zwilżacze pożarnicze lub niektóre środki
pianotwórcze wykazujące bardzo dobre właściwości zwilżające, przy stosowaniu ich w stężeniach niższych niż stosowane przy wytwarzaniu pian.
Środki te wykazują zróżnicowane właściwości gaśnicze i zwilżające, zależne
zarówno od rodzaju gaszonego materiału, jak również jego struktury, na co
wpływ mają zastosowane w nich surfaktanty oraz kosurfaktanty.
W zakresie metod oceny zdolności zwilżających i wymagań użytkowych
dla środków zwilżających stosowanych w pożarnictwie nie ma obecnie norm
krajowych. Celem artykułu jest eksperymentalna ocena możliwości wykorzystania metodyki opisanej w normie NFPA 18 oraz normie krajowej PN-EN
1772:2001 do charakterystyki zdolności zwilżających roztworów wodnych
wybranych koncentratów substancji powierzchniowo czynnych.

Skuteczność gaśnicza i bezpieczeństwo stosowania wybranych zwilżaczy – ocena…

11

1. Badanie właściwości zwilżających
w stosunku do materiałów palnych grupy A

Badacze zajmujący się tematyką zdolności zwilżających i skuteczności gaśniczej roztworów wodnych starają się opracować spójne standardy, w tym
uniwersalne testy przeznaczone do oceny przydatności środków gaśniczych
do gaszenia pożarów grupy A. Część badań prowadzonych w ośrodkach naukowych opisano, a na ich podstawie wprowadzono standardy do badań certyfikacyjnych, czego przykładem może być amerykańska norma opracowana
przez National Fire Protection Association (NFPA) 18 „Wetting agents” [2].
Niestety wdrożone standardy, jak chociażby przywołana norma NFPA 18,
nie zawsze są dostatecznie precyzyjne, by można było dokonywać w oparciu
o nie jednoznacznych ocen badanych środków [3, 4]. Powodem tego może
być chociażby zbyt lapidarny opis procedur badawczych lub niewłaściwy,
dla danych uwarunkowań geograficzno-gospodarczych w poszczególnych
regionach globu, dobór reprezentatywnych materiałów palnych, na których
przeprowadzane są pomiary. Przykładem może być użycie do badań opisanych w NFPA 18 odziarnionej bawełny, która nie stwarza dużego zagrożenia
pożarowego w krajach europejskich.
Jedyną obowiązującą w Polsce normą opisującą badanie właściwości
zwilżających jest norma, która została pomyślana przede wszystkim dla przemysłu włókienniczego. Norma o której mowa, to PN-EN 1772:2001 „Środki
powierzchniowo czynne – Oznaczanie zdolności zwilżania przez zanurzenie”.
Opisane w niej badanie polega na pomiarze czasu tonięcia krążka z technicznej tkaniny bawełnianej w roztworze surfaktantu o zadanym stężeniu [5].
Natomiast jedynym uznanym testem gaśniczym dla pożarów grupy A jest
test przeznaczony dla podręcznego sprzętu gaśniczego opisany w normie
PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań. Według wymagań normy ocenie poddawany jest jedynie efekt gaszenia (ugaszono lub nie ugaszono) i nie uwzględnia
ona wielu kluczowych parametrów, istotnych z punktu widzenia gaszenia
pożarów grupy A, jak np. stopnia penetracji materiału palnego przez roztwór
gaśniczy oraz zabezpieczenia go przed nawrotem spalania lub ilości i stężenia
użytego środka gaśniczego [6].
Autor artykułu podjął wiele prób mających na celu stworzenie stanowisk pomiarowych, opartych na założeniach przedstawionych w standardzie
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NFPA 18. Celem wprowadzonych modyfikacji było przeprowadzenie badań
porównawczych w powtarzalnych warunkach. Skupiono się przede wszystkim
na metodzie z użyciem płyty pilśniowej jako materiału testowego. Na opisany
w standardzie NFPA 18 materiał palny oddziałuje się płomieniem od spodu,
a podawane z góry środki gaśnicze powinny wykazywać skuteczność gaśniczą (gasić pożar) z mniejszymi stratami roztworu gaśniczego w porównaniu
z wodą (więcej roztworu zatrzymywane jest w strukturze materiału). Wykonano
również badania bez podpalania materiału palnego, eliminując tym samym
wpływ zmiennych związanych z procesem spalania oraz gaszenia badanego
materiału palnego, na otrzymane rezultaty, a skupiając się jedynie na właściwościach zwilżających. W obu wariantach otrzymano wyniki zbieżne w zakresie
uszeregowania badanych środków gaśniczych pod względem przydatności do
gaszenia pożarów grupy A.
Biorąc pod uwagę powyższe, autor postanowił zastosować do badań
zdolności zwilżających wybranych środków metodę opisaną w normie
PN-EN1772:2001 oraz metodę alternatywną, opartą na standardzie NFPA 18
w wersji bez inicjacji spalania materiału palnego, jakim była płyta pilśniowa.
2. Właściwości badanych zwilżaczy i środków pianotwórczych

Do przeprowadzenia badań wytypowano pięć koncentratów środków pianotwórczych oraz zwilżaczy, reprezentujących różne grupy środków − sklasyfikowanych ze względu na ich właściwości wynikające ze składu chemicznego,
jak również ściśle powiązane z zakresem ich stosowania w pożarnictwie.
Wybrano następujące środki pianotwórcze:
• Zwilżacze:
a) Amber One,
b) SupraWet;
• Środki pianotwórcze typu S (syntetyczne)1:
a) Sthamex F-15,
b) Pianol S3;

1 Uniwersalne środki pianotwórcze na bazie syntetycznych, węglowodorowych surfaktantów.
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• Środki pianotwórcze klasy A2:
a) Prosintex A.
Z uwagi na fakt, że firmy produkujące środki pianotwórcze nie ujawniają składu chemicznego poszczególnych koncentratów do wiadomości
publicznej, ich charakterystyka opierać się może jedynie na informacjach
ogólnych, podanych przez producenta oraz na parametrach fizykochemicznych wskazanych w kartach charakterystyk danego środka. Należy jednak
pamiętać, że głównymi składnikami środków pianotwórczych są surfaktanty
i rozpuszczalniki organiczne, ważną rolę pełnią także stabilizatory piany,
dodatki hydrotropowe i antykorozyjne oraz konserwanty. W celu dokonania
oceny porównawczej, w badaniach zdolności zwilżającej wykorzystano również roztwory surfaktantu Aerosol OT (2(2-etyloheksylo) sulfobursztynian
sodu). Należy podkreślić, że surfaktant Aerosol OT (AOT) jest stosowany
jako surfaktant wzorcowy w teście pomiaru czasu tonięcia krążka bawełnianej
tkaniny technicznej według PN-EN 1772.
W tabeli 1 przedstawiono najważniejsze właściwości badanego surfaktantu
zestawione w oparciu o dane producenta (ALFA AESAR GMBH & CO. KG)
i literaturowe.
Tabela 1. Wybrane właściwości fizykochemiczne AOT

Krytyczne
Masa
Wzór
Gęstość Zawartość
stężenie
Stan
molowa
Kolor
sumaryczny
[g/cm3] [% wag.] micelarne (CMC) skupienia
[g/mol]
3
[mmol/dm ]
C20H37O7SNa

444

1,1

96

2,5

konsystencja
biały
wosku

Źródło: [7]

3. Właściwości badanych materiałów testowych

W charakterze materiałów testowych wykorzystano surową tkaninę bawełnianą oraz płytę pilśniową.

2 Środki pianotwórcze, których podstawowym zastosowaniem jest wytwarzanie pian do
gaszenia pożarów grupy A.
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3.1. Tkanina bawełniana

W badaniach wykorzystano tkaninę wykonaną z bawełny technologicznej
o właściwościach hydrofobowych. Głównym składnikiem bawełny, również
nadającym jej określone właściwości fizykochemiczne, jest celuloza, która
stanowi od 83 do 90% składu, natomiast resztę stanowią białka i śladowe
ilości wosku. Bawełna nasycana jest w procesie technologicznym tłuszczami,
woskami lub smarami, co nadaje jej charakter hydrofobowy. Na podstawie
dokonanych obserwacji mikroskopowych oraz podstawowych pomiarów,
można scharakteryzować badaną tkaninę w następujący sposób:
• grubość pojedynczego włókna wynosi ok. 0,75 mm,
• splot tkaniny jest nierównomierny – szerokość przestrzeni pomiędzy
włóknami w splocie jest zróżnicowana,
• odległość pomiędzy włóknami w tkaninie wynosi w przybliżeniu od 0
(ściśle przylegają do siebie) do 0,5 mm,
• masa powierzchniowa tkaniny wynosi 0,417 kg/m2 (została wyznaczona
doświadczalnie poprzez pomiar masy fragmentu tkaniny o wymiarach
10 × 10 cm),
• gęstość właściwa włókien tkaniny wynosi ok. 1,52 g/cm3[8].
3.2. Płyta pilśniowa

Płyta pilśniowa wykonana została tzw. technologią mokrą ze spilśnianej i bardzo zagęszczonej masy drzewnej. Włókna płyty ułożone są różnokierunkowo,
aby zapewnić jej wyrównanie cech jakościowo-wytrzymałościowych niezależnie od kierunku działania obciążeń. Do badań wykorzystano płytę pilśniową
podpodłogową firmy „BARLINEK” o grubości 7 mm. Wyznaczono gęstość
pozorną płyty, która wyniosła 0,3 ± 0,02 g/cm3 oraz porowatość – 0,63 ± 0,04.
Próbki wykorzystane w badaniach miały zewnętrzny wymiar 10 cm × 10 cm.
4. Metodyka badań zdolności zwilżających

Badania przeprowadzano dla roztworów koncentratów pożarniczych o stężeniach od 0,125 do 4 % [m/m] (w przypadku badania czasu tonięcia krążka
do 8%) oraz dla roztworów AOT o stężeniach od 0,0156 do 2%. Do sporządzania roztworów używano wody demineralizowanej o temperaturze 25°C.
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Temperatura w pomieszczeniu wynosiła 23 ± 2°C. Wszystkie próby wykonywano w trzech powtórzeniach, a wyniki uśredniono.
4.1. Badanie zdolności zwilżających według PN-EN 1772:2001

Norma PN-EN 1772:2001 opisuje metodę oznaczania zdolności do zwilżania
środków powierzchniowo czynnych w roztworze, polegającą na zanurzeniu
wzorcowego krążka surowej bawełny, umieszczonego na specjalnym zacisku
(rys. 2), w roztworze środka powierzchniowo-czynnego i pomiarze czasu jego
zwilżania. Pomiar czasu rozpoczyna się w chwili, gdy najniższa część krążka
dotyka roztworu, a kończy się, gdy krążek zaczyna samoczynnie tonąć. Czas
zwilżania wzorcowego środka powierzchniowo-czynnego mierzy się z użyciem roztworów o pięciu stężeniach, a następnie stosując roztwory badanego
środka powierzchniowo-czynnego, również w pięciu różnych stężeniach. Na
podstawie otrzymanych wyników należy wykreślić krzywe zależności czasu
zwilżania od stężenia w układzie logarytmicznym. Zgodnie z omawianą normą, zdolność zwilżania badanego środka powierzchniowo-czynnego określa
się, porównując jego krzywą zwilżania z krzywą wzorcową [6].

Rys. 2. Zacisk do zanurzania tkaniny skonstruowany zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1772:2001
Źródło: [5]
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Wzorcowy krążek tkaniny nie tonie w czystej wodzie, a w miarę wzrostu
stężenia surfaktantu czas od kontaktu z roztworem do jego tonięcia zmniejsza
się. Po przekroczeniu określonego stężenia surfaktantu, czas tonięcia praktycznie się już nie zmienia. W celu lepszego zobrazowania otrzymanych rezultatów,
wyniki badań przedstawiono w postaci zależności pochodnej dt/dc, gdzie t
oznacza czas tonięcia wzorcowego krążka, a c stężenie roztworu.
4.2. Badanie zdolności zwilżających w oparciu o standard NFPA 18,
metodą płyty pilśniowej

Badania zdolności zwilżających roztworów z wykorzystaniem płyty pilśniowej oparte na standardzie NFPA 18 przeprowadzono na zmodyfikowanym
stanowisku pomiarowym. Po przeprowadzeniu wielu prób, przyjęto rozwiązania mające na celu wyeliminowanie jak największej liczby subiektywnych
czynników mogących wpływać na wynik próby. Jedną z nieścisłości normy
NFPA 18 jest fakt, że nie precyzuje ona sposobu podawania roztworu na płytę
pilśniową. Zastosowano więc dyszę rozpylającą, która powodowała podawanie roztworu w taki sam sposób i z taką samą szybkością w każdej próbie.
Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano powtarzalność przeprowadzanych
prób na zadowalającym poziomie.
Oceny zdolności zwilżającej w tym badaniu dokonuje się poprzez pomiar
procentowego przyrostu masy płytki oraz dokonanie oceny stopnia zwilżenia
powierzchni płytki od strony spodniej (wierzchnia strona płytki, na którą
padała woda lub roztwór wodny była każdorazowo w 100% zwilżona).
Płytę pilśniową o wymiarach 10 × 10 × 0,7 cm ważono i układano na statywie, pod którym znajdowała się tacka, do której zbierano roztwór spływający
z płytki. Na płytę podawano z dyszy 100 cm3 roztworu koncentratu lub wody.
Ważono płytkę i obliczano przyrost jej masy.
Wyniki badań przedstawiono w formie wykresu zależności przyrostu masy
płytki od rodzaju i stężenia koncentratu (rys. 5). Analizie poddano również
powierzchnię zwilżenia spodniej części płyty pilśniowej po wykonanym teście.
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Rys. 3 Stanowisko do badania zdolności zwilżających w oparciu o standard NFPA 18,
metoda z wykorzystaniem płyty pilśniowej
Źródło: opracowanie własne

5. Wyniki pomiarów
5.1. Badanie zdolności zwilżających według PN-EN 1772:2001

Zdolność zwilżająca roztworu w tej metodzie charakteryzowana jest czasem
tonięcia bawełnianego krążka. Pomiar czasu rozpoczynał się w chwili, gdy
najniższa część krążka dotyka roztworu, a kończył, gdy krążek zaczynał samoczynnie tonąć. Biorąc pod uwagę niepewność pomiaru związaną z czasem
reakcji człowieka mierzącego czas tonięcia krążka, uznano, że najwyższa
zdolność zwilżająca w tej metodzie wynosi 1 s, a najniższa ∞ s. Wyniki pomiarów dla badanych roztworów przedstawiono w tabeli 2 oraz na rys. 4, gdzie
przedstawiono wykresy zależności dt/dc od stężenia roztworów badanych
środków dla stężeń do 1%.
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Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Zależność czasu tonięcia krążka z tkaniny bawełnianej od rodzaju i stężenia koncentratu pożarniczego

nb

nb

136

88

38

10

3

1

nb

nb

t [s]

nb

nb

-4374,074

-812,803

-151,037

-28,066

-5,215

-0,969

nb

nb

dt/dc

SupraWet

18
Jakub Jakubiec

Skuteczność gaśnicza i bezpieczeństwo stosowania wybranych zwilżaczy – ocena…

19

Rys. 4. Zależność dt/dc od rodzaju i stężenia roztworu koncentratu pożarniczego
Źródło: opracowanie własne

Z punktu widzenia praktycznych zastosowań roztworów koncentratów
pożarniczych, zdolności do zwilżania są tym lepsze, im niższe jest stężenie
koncentratu, przy którym roztwór ma dobre właściwości zwilżające. W omawianej metodzie można je wyznaczyć jako stężenie, przy którym kończy się
szybki spadek czasu tonięcia krążka. Stężenie takie odczytane z wykresu
przedstawionego na rys. 4 można nazwać „minimalnym stężeniem stosowania” lub „zdolnością do zwilżania”.
Najlepsze zdolności zwilżające w tym badaniu wykazał specjalnie opracowany zwilżacz SupraWet, a najgorsze środek syntetyczny Sthamex F–15.
Można również uszeregować wyniki zdolności zwilżającej otrzymane w tej
metodzie względem grup koncentratów pożarniczych, poczynając od zwilżaczy
(SupraWet, Amber One), następnie środek klasy A (Prosintex A), kończąc na
środkach pianotwórczych typu S (Pianol S3, Sthamex F–15), co zgadza się z danymi literaturowymi [3, 4, 9]. Pozostałe środki pianotwórcze wykorzystywane
w ochronie przeciwpożarowej wykazują znacznie gorsze zdolności zwilżające
w stosunku do badanych preparatów (środki typu AFFF) lub nie poprawiają ich
w ogóle w stosunku do wody (wszystkie środki proteinowe). Badane roztwory
surfaktantu AOT uzyskały zdolności zwilżające porównywalne z roztworami
środka klasy A – nieco gorsze właściwości zwilżające niż specjalne zwilżacze
i lepsze niż środki typu S.
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Metoda pomiaru czasu tonięcia krążka z bawełny hydrofobowej daje
zróżnicowane wyniki minimalnego stężenia stosowania. Nawet w poszczególnych grupach środków oscyluje ono w przedziale od 0,25 do 1%, więc należy
je ustalać indywidualnie dla konkretnych koncentratów. Podkreślić jednak
trzeba, że już najmniejszy dodatek badanych substancji do wody powodował
poprawę zdolności zwilżających.
5.2. Badanie zdolności zwilżających metodą z wykorzystaniem płyty pilśniowej

Dzięki zastosowaniu dyszy rozpylającej, powodującej podawanie roztworu
każdorazowo w taki sam sposób, uzyskano powtarzalność przeprowadzonych prób na zadowalającym poziomie. Względny przyrost masy próbki Z wynikający z wchłonięcia roztworu obliczano z następującej zależności:
Z=

m2 – m1
m1 * 100%

(3)

gdzie:
Z − względny przyrost masy płytki w %,
m1 − masa początkowa płytki,
m2 − masa płytki po zwilżeniu.
Wyniki pomiarów przedstawiono w formie tabeli 3 oraz wykresu zależności procentowego przyrostu masy płytki od rodzaju i stężenia koncentratu
w roztworze (rys. 5).
Przyjmując za kryterium zwilżalności procentowy przyrost masy płytki,
najlepszym zwilżaczem okazał się SupraWet, dla którego roztworów przyrost
masy był największy dla stężeń 0,1255 i 0,25% oraz 2% i 4%. Dla stężeń 0,5%
i 1% nieco lepsze wyniki odnotowano dla Aerosolu OT. W stężeniach od
0,25% do 1%, procentowy przyrost masy płytki dla środka Sthamex F–15 był
wyraźnie mniejszy od pozostałych, co świadczy o jego najgorszych zdolnościach zwilżających w stosunku do płyty pilśniowej spośród badanych koncentratów. Procentowy przyrost masy płytki ma bezpośrednie przełożenie na
stopień wykorzystania wody w trakcie gaszenia pożaru. Im większy przyrost
masy w stosunku do początkowej masy badanej płytki, tym więcej roztworu
zatrzymuje się w materiale gaszonymi i wnika w jego strukturę, a więc tym
większy jest efekt chłodzący wody.
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Źródło: opracowanie własne
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Tabela 3. Zależność procentowego przyrostu masy płytki (Z) oraz powierzchni zwilżonej spodniej części płytki (A)
od rodzaju i stężenia koncentratu pożarniczego
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Rys. 5. Zależność procentowego przyrostu masy płytki od stężenia i rodzaju koncentratu pożarniczego w teście z wykorzystaniem płyty pilśniowej według NFPA 18
Źródło: opracowanie własne

W przedstawianych badaniach używano za każdym razem po 100 g roztworu, zatem stopień wykorzystania wody można wyliczyć z następującej
zależności:
S=

m2 – m1
× 100%
100g

(4)

gdzie:
S – stopień wykorzystania wody,
m1 − masa początkowa płytki,
m2 − masa płytki po zwilżeniu.
W tabeli 4 zestawiono stopień wykorzystania roztworu w procesie zwilżania od rodzaju zastosowanego koncentratu (przedstawione wyniki dotyczą
2% i 0,5% roztworów wodnych oraz wody destylowanej).
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Tabela 4. Zależność stopnia wykorzystania roztworu w procesie zwilżania od
rodzaju koncentratu pożarniczego

Stężenie
[% wag.]

Aerosol Pianol Sthamex Prointex Amber
SupraWet
OT
S3
F-15
A
One

Woda

S [%]

2

45,0

15,8

16,1

39,0

29,4

60,7

2,5

0,5

28,1

7,1

4,0

5,9

7,8

13,0

2,5

S − procentowy stopień wykorzystania roztworu w procesie zwilżania [% wag.]
Źródło: opracowanie własne

Roztwory surfaktantu AOT, w metodzie płyty pilśniowej, mają bardzo
wysokie właściwości zwilżające (lepsze właściwości ma jedynie zwilżacz
SupraWet). Fakt ten jest ciekawy z tego względu, że w badaniach zgodnych
z normą PN-EN1772:2001, do której został on przewidziany jako substancja
wzorcowa, Aerosol OT miał średnie wartości zwilżające.
W przypadku zastosowania, jako kryterium zdolności zwilżających, stopnia zwilżenia spodniej części płytki (A), uszeregowanie koncentratów pod
względem właściwości zwilżających okazało się takie same jak w przypadku
zastosowania procentowego przyrostu masy płytki (Z), przy czym zakres
otrzymanych wartość jest znacznie mniejszy a więc parametr ten (A) gorzej
różnicuje zdolności zwilżające poszczególnych środków.
Podsumowanie i wnioski

Z powodu braku polskich norm oraz regulacji prawnych w zakresie stosowania zwilżaczy stosowanych w pożarnictwie, do oceny praktycznej zdolności
zwilżającej tych preparatów, podjęto badania nad zaadaptowaniem metod
opisanych w standardzie NFPA 18 oraz zweryfikowano przydatność do tego
celu metody badawczej wskazanej w normie PN-EN1772:2001 przeznaczonej
dla przemysłu włókienniczego. Opisane metody umożliwiają analizowanie
zwilżania materiału palnego w aspekcie rozpływania się po powierzchni jak
i wsiąkania w jego strukturę.
Badanie zdolności zwilżających zgodnie z normą PN-EN1772:2001 z użyciem krążków z tkaniny bawełnianej, pozwala w prosty i szybki sposób doko-
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nać wstępnej oceny badanego preparatu. Należy jednak pamiętać, że metoda
oparta jest na wykorzystaniu szczególnego materiału hydrofobowego, jakim
jest technologiczna hydrofobowa tkanina bawełniana oraz nie pozwala na
odniesienie wyników do wody jako podstawowego środka gaśniczego do
gaszenia pożarów grupy A.
W przypadku badań z wykorzystaniem płyty pilśniowej, materiału częściowo zwilżalnego wodą, kryteriami zwilżania badanej próbki były przyrost masy
płytki po badaniu oraz powierzchnia zwilżonej spodniej części płytki. Test ten
pozwala na rozróżnienie zdolności zwilżających w warunkach dynamicznych
(krótki kontakt badanego roztworu z materiałem zwilżanym), zbliżonych
do praktycznych zastosowań oraz na porównanie działania roztworów do
działania czystej wody.
Opisane metody oceny zdolności zwilżających, pomimo zastosowania
różnych materiałów testowych, dały zbliżone do siebie wyniki dla poszczególnych środków. Rozbieżności wynikają przede wszystkim z charakteru materiału i jego struktury oraz przebiegu procesów zwilżania, na które miały
wpływ zróżnicowane właściwości roztworów i materiałów. Należy również
podkreślić, że na podstawie zaproponowanych testów właściwości gaśnicze
badanych koncentratów można ocenić tylko pośrednio. W pracy nie prowadzono testów gaśniczych. Ten problem należy uwzględnić przy tworzeniu
regulacji prawnych w zakresie oceny i charakterystyki właściwości użytkowych
zwilżaczy pożarniczych.
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Skuteczność gaśnicza i bezpieczeństwo stosowania
wybranych zwilżaczy − charakterystyka
biodegradowalności wodnych roztworów
koncentratów pożarniczych

Abstrakt

Ze względu na bardzo dobre właściwości chłodzące, podstawowym środkiem
służącym do gaszenia pożarów materiałów stałych, zaliczanych do pożarów grupy
A jest woda. W celu zmniejszenia jej zużycia, skrócenia czasu gaszenia i zmniejszenia strat popożarowych stosuje się dodatki zwilżające, zawierające surfaktanty,
które ułatwiają penetrację wody do wnętrza struktury materiałów. Jako zwilżacze
do zastosowań gaśniczych są stosowane zarówno specjalnie opracowane preparaty,
jak i środki pianotwórcze typu S. Odpowiedni dobór rodzaju zwilżacza oraz jego
stężenia jest niezwykle istotny, ponieważ surfaktanty wywierają często niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Obecnie w Polsce nie ma spójnego systemu
oceny skuteczności gaśniczej i zdolności zwilżającej środków przeznaczonych do
gaszenia pożarów grupy A.
W artykule przedstawiono wyniki badań chemicznego zapotrzebowania tlenu
(ChZTCr), biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT) i biodegradowalności
oraz bezpieczeństwa ekologicznego roztworów wybranych zwilżaczy stosowanych
w ochronie przeciwpożarowej.
Słowa kluczowe: środki pianotwórcze i zwilżające, ochrona środowiska, biodegra-

dowalność, pożary grupy A
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Characteristics of the Biodegradability
of Aqueous Solutions of Fire Concentrates –
Extinguishing Efficiency and Safety
of Using the Selected Wetting Agents
Abstract

Due to the good cooling effect, water is the primary extinguishing agent used for
solid materials. To enhance the extinguishing effect, reducing water consumption,
fire extinguishing time and fire loss, water additives are used. The additives contain surfactants improving the use of water by facilitating its access to the material
structure. Specially designed preparations as well as type S foaming agents are used
as wetting agents for extinguishing fires. Surfactants have an impact on the natural
environment that is why the right selection of wetting agent and its concentration is
extremely important. Currently, there is no consistent system in Poland to evaluate
the extinguishing efficiency and wetting ability concentrates designed to extinguish
group A fires.
The article refers to the issue of biodegradation and ecological safety of selected
wetting agents.
Keywords: foaming and wetting agents, environmental protection, biodegradability,
group A fires

Wstęp

Przewidując zastosowanie dodatków zwilżających do wody w czasie prowadzonych na dużą skalę, działań gaśniczych, należy wziąć pod uwagę ich wpływ
na środowisko przyrodnicze. Działania gaśnicze często mają miejsce w terenie,
w warunkach, w których zbieranie ścieków popożarowych nie jest możliwe,
co w konsekwencji powoduje przedostawanie się ich do ekosystemu wodno-glebowego. Wśród składników koncentratów pożarniczych potencjalnie najbardziej niekorzystny wpływ na środowisko naturalne mają surfaktanty oraz
rozpuszczalniki organiczne. Wpływ ten wynika zarówno z bezpośredniego
działania na organizmy żywe samych substancji powierzchniowo-czynnych
oraz produktów ich rozkładu biochemicznego, jak i związanego z tym deficytu
tlenu w środowisku wodnym.

Skuteczność gaśnicza i bezpieczeństwo stosowania wybranych zwilżaczy…

29

Dobierając dodatki zwilżające, wspomagające gaszenie pożarów grupy A,
należy więc ocenić zarówno ich wpływ na zwiększenie skuteczności działań
gaśniczych, jak i wpływ na środowisko przyrodnicze.
Do tej pory nie było w literaturze przedmiotu wystarczającej liczby badań
i informacji na temat toksyczności i biodegradowalności koncentratów pożarniczych. Większość z nich pochodzi z kart charakterystyk danych preparatów,
a informacje w nich zawarte są dość lakoniczne. Sytuacja ta ulegnie zmianie
wraz z planowanym na 2018 rok wprowadzeniem do stosowania nowej wersji normy PN-EN 1568, w której wymagane jest podanie przez producenta
wielu właściwości i parametrów środków pianotwórczych związanych z ich
możliwym toksycznym wpływem na środowisko naturalne oraz zdolnością
biodegradacji [1].
Obowiązujące w Polsce normy PN-EN 1568, przedstawiające procedury
badań właściwości fizycznych i użytkowych środków pianotwórczych oraz pian,
zostaną więc uzupełnione o wymagania w zakresie przedstawienia informacji
dotyczących toksycznego wpływu tych środków na bakterie, organizmy wodne
i ssaki oraz określania zdolności do rozkładu biochemicznego. Normatywną
metodykę badania zdolności do biodegradacji zgodną z OECD 301f [2] można
zastosować także do oceny i charakterystyki dodatków zwilżających.
1. Biodegradowalność zwilżaczy i środków pianotwórczych

Piany gaśnicze oraz roztwory wodne środków zwilżających stanowią niejednokrotnie niezbędny arsenał straży pożarnej w walce z pożarami różnych grup,
w tym grupy pożarów A. Z jednej strony środki te wydają się nieodzowne
w określonych przypadkach działań gaśniczych, z drugiej zaś zawarte w nich
surfaktanty, rozpuszczalniki i inne substancje mogą wykazywać szkodliwy
wpływ na środowisko naturalne. Środki pianotwórcze i zwilżające, w typowych stężeniach roboczych, nie wywierają szkodliwego wpływu na organizmy
lądowe, natomiast wykazują wysoką toksyczność w stosunku do organizmów
wodnych. Niewielka ilość, rzędu setnych części procenta, syntetycznych środków może okazać się stężeniem śmiertelnym dla zwierząt żyjących w wodach.
Działanie takie spowodowane jest przede wszystkim specyficznymi właściwościami surfaktantów, które znacznie obniżają napięcie powierzchniowe
wody, co poważnie zakłóca funkcjonowanie żyjących w niej organizmów −
wynika to m.in. z łatwej adsorpcji związków powierzchniowo czynnych na
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powierzchniach stałych, a więc także na narządach wymiany gazowej zwierząt
i roślin oraz błonach, przez które zachodzi przenikanie osmotyczne [3, 4].
Wprowadzone do środowiska naturalnego organiczne substancje syntetyczne ulegają po określonym (różnym) czasie, w zróżnicowanym stopniu, rozkładowi. Rozkład ten następuje dzięki specyficznym procesom biochemicznym
zachodzącym pod wpływem mikroorganizmów zasiedlających środowisko
wodno-glebowe.
Jedną z metod badania substancji chemicznych pod kątem kinetyki biodegradacji jest porównanie zużycia tlenu na rozkład substancji organicznych
przy udziale bakterii w standardowych warunkach (tzw. biochemiczne zapotrzebowanie tlenu − BZT). Miarą biodegradowalności jest stosunek BZT do
ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu).
W przypadku gdy po 20-dniowym procesie rozkładu biochemicznego
stosunek ten będzie wynosił co najmniej 60%, badaną substancję należy uznać
za rozkładalną w środowisku (wymagania wskazane w OECD 301F).
Wyniki badań przedstawione w tym artykule opierają się na standardowej
procedurze OECD 301F do wyznaczenia BZT oraz na utlenianiu roztworów
koncentratów w mieszaninie dwuchromianu potasu i kwasu siarkowego w celu
wyznaczenia ChZT.
2. Metodyka badań biodegradowalności

Charakterystyka właściwości badanych zwilżaczy i środków pianotwórczych
została przedstawiona w artykule „Ocena skuteczności gaśniczej i zdolności
zwilżających − skuteczność gaśnicza i bezpieczeństwo stosowania wybranych zwilżaczy” publikowanym na str. 7–25 bieżącego wydania Zeszytów
Naukowych SGSP.
Badanie biodegradowalności pianotwórczych środków gaśniczych oraz
zwilżaczy przeprowadzono dla roztworów o stężeniach wagowych równych
0,5% (jest to stężenie robocze dla większości koncentratów pożarniczych
stosowanych w charakterze zwilżaczy). Założenie takie przyjęto w celu zobrazowania rzeczywistego obciążenia środowiska wodno-glebowego w trakcie działań gaśniczych z użyciem badanych środków do gaszenia pożarów
grupy A.
Wszystkie próby wykonywano w co najmniej dwóch powtórzeniach,
a wyniki końcowe uśredniono.
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2.1. Pomiary chemicznego zapotrzebowania na tlen

Stanowisko pomiarowe do badania chemicznego zapotrzebowania na tlen
stanowił zestaw COD/CSB ET 108 firmy Lovibond. Zestaw ten składa się
z termoreaktora, fiolek z utleniaczem (dwuchromian potasu w roztworze
kwasu siarkowego), do których wprowadza się próbkę badanego roztworu,
oraz fotometru. Próbki ogrzewano w termoreaktorze w temperaturze 150°C
przez 120 min. Do przedstawionych badań wykorzystano fiolki o średnim
zakresie stężeń, tj. 0 ÷ 1 500 mg O2/dm3. Wybór ten wynika z faktu, że dla
większości roztworów środków pianotwórczych typu S i klasy A o najczęściej stosowanym stężeniu roboczym ChZT nie przekracza 1500 mg O2/dm3.
Końcowych pomiarów dokonano za pomocą fotometru. Mierzoną wartością
jest absorpcja światła o długości fali 610 nm. Wynik pomiaru podawany jest
bezpośrednio w mg O2/dm3.
2.2. Pomiary biochemicznego zapotrzebowania na tlen

Do badań biochemicznego zapotrzebowania na tlen roztworów badanych środków
pianotwórczych i zwilżaczy w środowisku wodnym wybrano standardową
metodę OECD 301F.
Stanowisko pomiarowe stanowił zestaw OxiTop® Control firmy WTW. Zestaw ten składa się z sześciu butelek z uszczelkami, sześciu głowic pomiarowych,
platformy mieszającej oraz kontrolera. Biologiczny rozkład próbek roztworów zaszczepionych inokulum odbywa się w butelkach z ciemnego szkła
o pojemności 500 cm3. Do próbek dodawano inhibitor nitryfikacji − roztwór allilotiomocznika. Roztwory badanych koncentratów sporządzane były
na bazie wody napowietrzanej przez 24 h oraz zawierającej odpowiednie
inokulum. Pomiędzy głowicą pomiarową i butelką umieszcza się, w zbiorniczku uszczelki, wodorotlenek sodu, którego zadaniem jest absorpcja CO2
wytwarzanego podczas procesu biodegradacji. Mikroorganizmy znajdujące
się w zaszczepionym roztworze zużywają tlen i wytwarzają dwutlenek węgla.
Oznaczenie biologicznego zapotrzebowania na tlen przy pomocy zestawu
Oxi Top opiera się na pomiarze podciśnienia powstającego w zamkniętych
butelkach po absorpcji CO2. Pomiar odbywa się w sposób automatyczny poprzez wbudowany czujnik ciśnienia. Przygotowane próbki umieszcza się na
platformie mieszającej w zaciemnionej szafie termostatycznej w temperaturze
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25°C ± 0,5°C. Zaciemnienie zapobiega wytwarzaniu tlenu w badanej próbce
podczas reakcji fotosyntezy. Badanie kończy się automatycznie po upływie
20 dni od momentu rozpoczęcia pomiaru. Wyniki badania są odczytywane
przy pomocy kontrolera i automatycznie przekształcane na wartości zużycia
tlenu w [mgO2/dm3].
3. Wyniki pomiarów
3.1. Badanie biodegradowalności

Biodegradowalność rozumiana jako stosunek BZT do ChZT, może być stosowana jako wskaźnik stopnia rozkładu biochemicznego związków organicznych,
o ile ulegają one całkowitemu rozkładowi pod wpływem silnych utleniaczy.
Niestety, w przypadku środków pianotwórczych oraz innych koncentratów
stosowanych w pożarnictwie nie ma gwarancji, że wszystkie składniki poddają się reakcjom utleniania chemicznego. Zmierzona biodegradowalność
może wynosić 100%, a w roztworze mogą znajdować się jeszcze nie rozłożone
związki chemiczne.
Jak wynika z danych literaturowych, większość syntetycznych środków
pianotwórczych ulega biodegradacji w ok. 90% po upływie 20 dni, osiągając
praktycznie całkowity rozkład, ale w odniesieniu do składników podlegających chemicznemu utlenianiu. Wyniki takie są możliwe do osiągnięcia jedynie
pod warunkiem, że badaniom poddane zostaną silnie rozcieńczone roztwory
[4, 5, 6, 7, 8]. W prezentowanym przypadku badania przeprowadzone zostały
dla roztworów roboczych (c = 0,5% wag.), a otrzymane wyniki chemicznego,
jak i biochemicznego zapotrzebowania na tlen oraz wyliczonej biodegradacji
po pięciu i 20 dniach zestawiono w tabeli 1 oraz na rys. 1.
Żaden z badanych roztworów środków pianotwórczych i zwilżających nie
osiągnął nawet 50% biodegradacji, zatem można je uznać za słabo rozkładające się w środowisku przyrodniczym. Spośród badanych preparatów najlepsze
wyniki biodegradacji uzyskano dla zwilżacza Amber One, a najgorsze dla
koncentratu, który wykazywał najlepsze zdolności zwilżające, tj. SupraWet. Ta
zróżnicowana szybkość rozkładu poszczególnych środków wynika zarówno
ze składu jakościowego, jak i ilościowego − różnic zawartości surfaktantów,
rozpuszczalników i innych składników w koncentracie, co przekłada się
bezpośrednio na ich stężenie w roztworach roboczych.
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Tabela 1. Zależność chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT), biochemicznego
zapotrzebowania na tlen (BZT) i stopnia biodegradacji (BZT5/ChZT i BZT20/ChZT)
roztworu (c = 0,5% wag.) od rodzaju koncentratu pożarniczego

substancja

ChZT
BZT5
BZT20
BZT5/ChZT BZT20/ChZT
[mgO2/g] [mgO2/g] [mgO2/g]
[%]
[%]

Pianol S3

1307

85

494

7

38

Sthamex F-15

1345

57

367

4

27

Prointex A

1038,5

113

254

11

25

Amber One

1329

85

565

6

43

SupraWet

1161

6

113

0,5

8

Aerosol OT*

2056

600

nb

29

nb

nb − nie badano; * badano dla stężenia c = 0,1 % wag., co odpowiada stężeniu
surfaktantu w koncentracie pożarniczym 20% wag. i stężeniu roztworu koncentratu
surfaktantowego równego 0,5% wag.
Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Stopień biodegradacji roztworów koncentratów pożarniczych po pięciu
i 20 dniach
Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie i wnioski

Z badań biodegradowalności wynika, że koncentraty pożarnicze w stężeniach
roboczych (0,5% wag.) wykazują słabą zdolność rozkładu w środowisku. Środki pianotwórcze i zwilżające, które dostaną się do wód naturalnych i gruntu
będą tam ulegały rozkładowi bardzo powoli, jeśli nie zostaną rozcieńczone,
a przemieszczając się pionowo w profilu glebowym wraz z opadami atmosferycznymi, mogą powodować skażenie wód podziemnych i ich ujęć. Szybkość
rozkładu będzie tym mniejsza, a zasięg skażenia wód gruntowych większy, im
wyższe będzie stężenie koncentratu w roztworze. Zatem właściwe stężenie roztworu jest ważne nie tylko z punktu widzenia skuteczności działań gaśniczych,
ale ma istotny wpływ na negatywne skutki środowiskowe.
Należy podjąć szeroko zakrojone prace mające na celu stworzenie norm
regulujących wymagania stawiane koncentratom zwilżaczy pożarniczych
wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej. Normy te powinny wskazywać wymagania techniczne w zakresie badań zdolności do zwilżania materiałów stałych grupy A oraz testów gaśniczych prowadzonych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, jak to przedstawiono w przywoływanym
artykule. Regulacje normatywne muszą także zapewniać bezpieczeństwo
stosowania uwzględniające ekotoksyczność i biodegradowalność roztworów
koncentratów w stężeniach roboczych przez wskazanie wymagań oraz metod oceny poszczególnych parametrów. Wzorem może tu być nowa wersja
normy PN-EN 1568 dotycząca środków pianotwórczych przewidziana do
wprowadzenia w 2018 roku.
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Kierunki rozwoju środków uniepalniających
stosowanych w materiałach polimerowych
Abstrakt

W artykule omówiono ogólne sposoby opóźniania spalania. Scharakteryzowano
mechanizm oddziaływania antypirenów. Dokonano przeglądu głównych grup
dodatków inhibitujących palność, ich wady, zalety oraz perspektywy stosowania.
Podano ogólne kierunki badań nad uniepalniaczami.
Słowa kluczowe: polimery, antypireny, zagrożenia pożarowe

Development of the Flame Retardants Used
in Polymers
Abstract

The article discusses the general principles of delaying combustion, depicts flame
retardants with a physical influence on the combustion of polymers and anti-pyrolines with a chemical effect on the course of combustion of polymers. An overview
of the main groups of fire-retarding additives, their advantages, disadvantages and
application perspectives is provided. General directions and the review of research
on flame retardants have been presented.
Keywords: polymers, retardans, fire hazard
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1. Wprowadzenie

Chociaż zainteresowanie substancjami opóźniającymi spalanie polimerów
sięga swoją historią V w. p.n.e., to intensywne poszukiwanie takich środków
rozpoczęło się w drugiej połowie XX w. Związane było to z gwałtownym
wzrostem produkcji polimerów syntetycznych, takich jak: polichlorek winylu
(PCV), tworzywa fenolowe i melaminowe, polistyren, polietylen, polimery
włóknotwórcze [poli(tereftalan etylu), poliamidy], tworzywa termoutwardzalne (nienasycone poliestry, żywice epoksydowe) itp. Od tego czasu odkryto
dużą liczbę środków utrudniających spalanie się polimerów i materiałów
polimerowych [1].
Większość polimerów organicznych, zarówno naturalnych, jak i syntetycznych jest palna. Ich zastosowanie wiąże się ze stanem zagrożenia pożarowego. Pod wpływem działania dostatecznej ilości energii ulegają one
termodestrukcji na produkty palne i wysokotoksyczne. Palność polimerów
oznacza podatność materiału na spalanie płomieniowe i bezpłomieniowe.
Spalanie płomieniowe przebiega w gazowej mieszaninie palnej. Wyróżniamy
także spalanie, takie jak: żarzenie lub tlenie (ang. glowing combustion) oraz
dymienie (ang. smoldering). Tlenie jest spalaniem prawie bezpłomieniowym
i bezdymnym. Jest to utlenianie materiału z emisją światła, ale najczęściej bez
widocznego płomienia. Przykładem jest spalający się węgiel drzewny, w którym dominuje reakcja węgla z tlenem, w wyniku której powstaje ditlenek
węgla. Bladoniebieski płomień, który czasem towarzyszy takiemu spalaniu,
spowodowany jest reakcją utleniania tlenku do dwutlenku węgla. Dymienie
jest spalaniem bezpłomieniowym, ale zazwyczaj jest związane z żarzeniem.
Występuje w materiałach, które charakteryzują się dużym stosunkiem powierzchni do masy, np. papier, trociny, wyroby bawełniane, materiały tapicerskie, elastyczna pianka poliuretanowa itd. Dymienie może się pojawić
w początkowym etapie pirolizy, gdy szybkość wydzielania ciepła jest jeszcze
zbyt mała, a rozcieńczone produkty lotne nie mogą ulec zapłonowi [1].
Spalanie jest procesem składającym się z kilku etapów, takich jak: termodestrukcja polimeru (piroliza), zapłon mieszanki gazowej, szerzenie płomieni,
emisję ciepła i promieniowania, powstawanie dymu i substancji toksycznych
oraz możliwość samowygaszenia [1].
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Ingerencja w przebieg spalania materiałów polimerowych jest możliwa
na każdym etapie spalania i polega na wprowadzeniu dodatków, które mają
opóźnić spalanie lub w najlepszym przypadku zgasić ogień.
Środki opóźniające palność, zwane są inhibitorami spalania, antypirenami, uniepalniaczami lub retardantami (ang. flame retardant – FR) [3–6].
Ogólnie działanie takich substancji może składać się z wielu reakcji i zjawisk
fizykochemicznych, które mogą przebiegać równocześnie lub następczo.
Swoje oddziaływanie substancje te mogą ujawniać zarówno w płomieniu
(faza gazowa), jak i w samym tworzywie oraz stałych i ciekłych produktach
rozkładu jego składników (faza skondensowana). Dobierając takie substancje
do danego tworzywa, należy pamiętać, że wpływają one nie tylko na przebieg
spalania, ale także mieć wpływ na inne właściwości materiału chronionego [1].
Liczbę wszystkich substancji chemicznych wykorzystywanych w charakterze uniepalniaczy szacuje się obecnie na ok. 180, przy czym wyróżnia się
cztery główne grupy takich środków:
• nieorganiczne,
• organiczne halogenopochodne,
• związki fosforoorganiczne,
• związki zawierające azot [2].
Odpowiednio dobrany inhibitor spalania powinien charakteryzować się
następującymi cechami:
• brak wydzielania gęstych dymów,
• sprzyjanie powstawaniu niepalnych produktów rozkładu termicznego
produktu,
• ograniczanie powstawania żaru oraz zapobieganie kapaniu materiału
polimerowego podczas palenia,
• łatwość w dozowaniu,
• brak negatywnego wpływu na właściwości przetwórcze, mechaniczne
i starzeniowe gotowego materiału polimerowego,
• obecność w polimerze podczas całego okresu stosowania produktu, nie
powinien migrować na powierzchnię i rozpuszczać się w wodzie,
• brak wpływu na pozostałe użyte substraty [2].
Ogólnie działanie tych substancji powinno powodować przerwanie cyklu
samopodtrzymującego się palenia, którego schemat przedstawiono na rys. 1.
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Cyframi 1–4 oznaczono możliwe miejsca przerwana cyklu.

3
4

2

1
Rys. 1. Schemat cyklu samopodtrzymującego się palenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]

Dodatki inhibitujące proces spalania mogą ingerować w następujący
sposób:
1) wpływ na pirolizę materiału spalanego porzez zmniejszenie ilości palnych,
lotnych produktów małocząsteczkowych, a zwiększenie ilości węglowej
powłoki, która wytworzy barierę pomiędzy materiałem polimerowym,
a płomieniem;
2) odcięcie dopływu tlenu;
3) hamowanie rozprzestrzenianie się ognia za pomocą zawartych chlorowcopochodnych, które skutecznie dezaktywują wolne rodniki (aktywujące
proces palenia);
4) zmniejszanie ilości ciepła wydzielanego przez płomień, co zapobiega
kolejnym reakcjom pirolizy.
Istnieją dwa mechanizmy działania antypirenów: fizyczny i chemiczny.
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2. Antypireny o oddziaływaniu fizycznym na przebieg spalania polimerów

Do fizycznych mechanizmów oddziaływania antypirenów zalicza się:
1. Obniżanie temperatury materiału chronionego poprzez użycie substancji
o dużym przewodnictwie cieplnym. Środki te rozprowadzają dopływające od płomienia ciepło w całej objętości materiału chronionego i to
powoduje spowolnienie wzrostu temperatury na powierzchni materiału.
Jednocześnie w ten sposób antypireny opóźniają proces pirolizy. Podobny
wpływ wywierają dodatki absorbujące ciepło i zużywające je na topnienie
i parowanie.
2. Spowodowanie zmniejszenia stopnia rozkładu termooksydacyjnego polimeru.
3. Wpływ dodatków na tworzenie się warstwy izolującej materiał chroniony,
a porzez to utrudnienie przepływu masy i energii pomiędzy stałą i gazowa
strefą spalania.
4. Oddziaływanie na przedużenie czasu do rozpoczęcia pirolizy.
5. Tworzenie gazów niepalnych. W wyniku rozkładu termicznego antypirenów powstają takie gazy, jak: CO2, NH3, H2O, SO2. Gazy te mieszając się
z produktami lotnymi pirolizy materiału, rozcieńczają je i dzięki temu
mieszanka gazowa staje się niezdolna do samorzutnego zapalenia ani do
podtrzymywania spalania w strefie płomienia [1].
Jako przykład antypirenu o oddziaływaniu fizycznym na proces spalania
polimerów można podać trihydrat tlenku glinu, Al2O3×3H2O (ATH), jest
on powszechnie dodawany do takich polimerów, jak: PE, PP, PS, PAN, PVC,
ABS. Hydrat ten zwiera 34,6% wody związanej. W procesie spalania zachodzi
proces dehydratacji ATH, który jest wysoce endotermiczny (pochłania ok.
1170 kJ/kg ciepła) i zapobiega nagrzewaniu się materiału do temperatury
rozkładu [7]. Powstająca w tym procesie para wodna rozcieńcza mieszaninę
gazów palnych i tlenu w strefie płomienia, powodując obniżenie jego temperatury, co w konsekwencji może prowadzić do samowygaszenia. Jednocześnie
na powierzchni polimerów osadza się Al2O3, tlenek, który charakteryzuje się
dużą odpornością chemiczną. Powoduje blokadę przepływu masy i energii
pomiędzy płomieniem a powierzchnią palącego się tworzywa. ATH wpływa również na ograniczenie wydzielania dymu podczas spalania. Podobne
właściwości wykazuje wodorotlenek magnezu Mg(OH)2 , który zawiera 31%
wagowych wody.
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3. Antypireny o oddziaływaniu chemicznym
na przebieg spalania polimerów

Antypireny, które wykazują działanie chemiczne podczas spalania, dzieli się
na reaktywne i addytywne. Inhibitory spalania o działaniu reaktywnym są
związane chemicznie z makrocząsteczką polimeru, co zapobiega ich ulatnianiu się lub migracji na powierzchnię materiału. Przykładami takich substancji
są: tetrabromodieny, pentabromofenol, heksabromoftalan oraz poliole. Dodawane są one do tworzyw termoutwardzalnych, takich jak: żywice poliestrowe, epoksydowe oraz poliuretany. Antypireny addytywne natomiast są
wprowadzane do materiałów polimerowych w procesie ich przetwórstwa [1].
Substancje uniepalaniające, które charakteryzują się działaniem chemicznym, mogą wpływać na proces spalania polimerów w następujący sposób:
1. Powodować zwiększenie szybkości rozkładu polimeru, co może być korzystne w sytuacjach gdy nie występują zewnętrzne źródła zapłonu; gdy nie
została jeszcze osiągnięta temperatura samozapłonu gazów palnych lub gdy
stężenie mieszaniny gazów palnych przekroczyło górną granicę zapłonu.
2. Oddziaływać na zmianę mechanizmu pirolizy i wywoływać reakcje chemiczne prowadzące do powstania produktu bardziej odpornego na spalanie lub
koksu, zwłaszcza spienionego. W ten sposób uzyskuje się zmniejszenie stężenia lotnych produktów rozkładu, co skutecznie utrudnia spalanie polimeru.
3. Hamować reakcje rodnikowe w fazie gazowej. Przyczynia się to do obniżenia temperatury płomienia, co sprzyja procesowi samowygaszania.
4. Przyspieszać proces pękania łańcucha polimeru, co powoduje powstanie
produktów ciekłych o małej lepkości, wypływających ze strefy pirolizy nagrzanym promieniowaniem płomienia. Powoduje to zmniejszenie stężenia
lotnych produktów w strefie spalania w płomieniu, co wpływa na obniżenie
temperatury płomienia.
4. Przegląd literaturowy dodatków inhibitujących palność

W tabeli 1 przedstawiono główne grupy związków, które są stosowane jako
dodatki zmniejszające palność polimerów. Podano przykłady wymienionych
grup związków, zalety oraz wady ich stosowania, a także dalsze perspektywy
wykorzystywania danych grup substancji jako inhibitorów spalania. W tabeli 2 podano kierunki badań nad doskonaleniem uniepalniaczy, a w tabeli
3 przegląd badań dotyczących uniepalniania polimerów.

Fosfor oraz
związki
fosforu

Związki
halogenowe
organiczne

Grupa

Zalety stosowania

Wady stosowania

– gazowe produkty rozkładu związków
zawierających fosfor są uważane za
najskuteczniejsze inhibitory spalania w fazie
gazowej;
– podwyższona odporność na palenie;
Fosforany, fosforyny,
– brak toksycznych produktów spalania;
fosfoniany, fosfamidy
– zmniejszona emisja dymu;
alkilowe lub
– tworzenie się na powierzchni palącego się
hydroksyalkilowe, fosfor
polimeru koksu (szczególnie w przypadku
czerwony, poli(fosforan
polimerów zawierających duże ilości tlenu);
amonowy)
– zastosowanie związków fosforowo-azotowych (wykazujących efekt
synergiczny) np. amonowych pochodnych
fosforowych dodatkowo podnosi odporność
na palenie materiałów polimerowych.

Bromowe, np.
tetrabromobisfenol A,
bromowane poliolefiny,
polibromowane etery
difenylowe

– skuteczne hamowanie reakcji rodnikowych
w fazie gazowej, dodatkowe zastosowanie
synergicznie działającego tlenku antymonu
Sb2O3 lub związków fosforowych dodatkowo
podnosi skuteczność antypirenów;
– niska cena.

Perspektywy

– zmniejszona odporność
termiczna (szczególnie istotne dla
polimerów konstrukcyjnych);
– zwiększona chłonność wody.

Obecnie bardzo
popularne jest
stosowanie antypirenów
addytywnych, gdzie
przeważają doniesienia
o stosowaniu
uniepalniaczy
bezhalogenowych, w tym
związków fosforu.

W krajach UE dąży się
– podczas spalania wydziela się
obecnie do ograniczenia
kwas HBr (związek drażniący
zużycia chlorowców jako
o działaniu silnie korodującym);
inhibitorów spalania.
– większe niż przy użyciu związków
chloru zadymienie w trakcie
spalania materiału chronionego.

Chlorowe, np.
– skuteczne hamowanie reakcji rodnikowych – podczas spalania wydziela się
chlorowane parafiny lub w fazie gazowej płomienia;
kwas HCl (związek drażniący
chlorowany polietylen
– niska cena.
o działaniu silnie korodującym).

Rodzaj związków
i przykłady

Tabela 1. Główne grupy dodatków inhibitujących palność ich wady i zalety oraz perspektywy stosowania
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– rozkłada się w temperaturze 190–
230°C, co ogranicza wykorzystanie
w procesach o wyższych
temperaturach przetwórstwa;
– konieczność wprowadzania dużej
ilości w celu uzyskania oczekiwanego
poziomu obniżenia palności;
– duża ilość dodatków
nieorganicznych wpływa niekorzystnie
na właściwości przetwórcze oraz
parametry użytkowe.

– nietoksyczność;
– efekt zmniejszenia palności;
– podczas spalania ulega rozkładowi na
tlenek glinu oraz parę wodną, która powoduje
rozcieńczenie gazowych produktów pirolizy
polimeru, zmniejszając w ten sposób ich palność;
– na powierzchni polimeru powstaje warstwa Al2O3,
która zapobiega rozprzestrzenianiu się płomienia;
– tlenek glinu ma dużą pojemność cieplną, co
dodatkowo obniża temperaturę polimeru;
– redukuje ilość toksycznych gazów,
powstających podczas spalania.

– nietoksyczność;
– efekt zmniejszenia palności;
– zmniejsza palność polimerów w podobny
sposób jak wodorotlenek glinu;
– tlenek magnezu (osadzający się na powierzchni
palącego się materiału) ma dużą pojemność
cieplną, co obniża temperaturę polimeru;
– redukuje ilość toksycznych gazów,
powstających podczas spalania;
– wysoka stabilność termiczna wynosząca
ok. 320°C daje możliwość stosowania
w przypadku polimerów termoplastycznych
i termoutwardzalnych.

Wodorotlenek
glinu
Al(OH)2 – ATH

Wodorotlenek
magnezu
Mg(OH)2 – MH

Perspektywy

ATH i MH stanowią ok.
40% całkowitego zużycia
wszystkich środków
uniepalniających.
Najczęściej stosowane
w przemyśle kablowym,
budowlanym,
transporcie, szczególnie
w miejscach
użyteczności publicznej
– konieczność wprowadzania dużej ze względu na
ilości w celu uzyskania oczekiwanego właściwości redukujące
poziomu obniżenia palności;
ilość toksycznych gazów
– duża ilość dodatków
w trakcie ewentualnego
nieorganicznych wpływa
pożaru.
niekorzystnie na właściwości
przetwórcze oraz parametry
użytkowe.

Wady stosowania

Zalety stosowania

Rodzaj związków
i przykłady

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]

Nieorganiczne
wodorotlenki
metali

Grupa

cd. Tabeli 1.
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Efekty

– zmniejszają palność, wzmacniając działanie innych
antypirenów gł. chlorowych;
– zmniejszają emisję dymu.
– nietoksyczne;
– bezpieczne środki zmniejszające palność;
– zmniejszenie dymotwórczości;
– cynian cynku używany jest do polimerów przetwarzanych
w temperaturze powyżej 180°C;
– cynian cynku działa synergicznie z ATM i MH poprawiając
działanie uniepalniajace;
– w niektórych przypadkach można nimi zastąpić toksyczny
trójtlenek antymonu Sb2O3;
– powlekanie napełniaczy nieorganicznych (ATM, MH,
węglan wapnia, talk, bezwodny siarczan glinu, dwutlenek
tytanu) za pomocą ultra drobnych cząstek ZHS lub ZS
przyczynia się do: zmniejszenia emisji dymu, obniżenia
współczynnika uwalniania ciepła, zmniejszenia niezbędnej
ilości napełniacza co wpływa kolejno na poprawę właściwości
przetwórczych oraz zmniejsza wpływ napełniacza na
właściwości mechaniczne, fizyczne i elektryczne polimerów.

Działają przez wszystkim jako antypireny
synergiczne, głównie związków chlorowych.

Stosowane jako samodzielne antypireny,
a jednocześnie cynian cynku działa
synergiczne z antypirenami: ATM i MH.
Wykorzystywane do produkcji gumy, farb,
lakierów, tkanin, pianek.

Antypireny cynowo–cynkowe
np. heksahydroksycynian cynku
Zn[Sn(OH)6] – ZHS i cynian cynku
ZnSnO3 – ZS

– wzmocniono działanie wodorotlenków;
Zastosowana jako synergiczny dodatek do
– zmniejszono szybkość wydzielania ciepła oraz kapanie
wodorotlenku Al2O3 lub Mg(OH)2 w materiale
tworzywa podczas palenia;
poliolefinowym.
– łatwiej tworzyła się zwęglina.

Zastosowanie

Borany cynku i innych metali oraz
kwas borowy

Glinka o strukturze warstwowej

Rodzaj związków

Tabela 2. Kierunki badań nad doskonaleniem uniepalniaczy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]

Nanokompozyty polimerowe.

Nanocząstki tj. koloidalne krzemionki, zeolity,
pochodne krzemu, krzemiany (glina montmorylonitu,
hektoit, saponit, syntetyczna fluorowana mika)

Efekty

– nanokompozyty polimerowe wymagają
stosunkowo niskiego wypełnienia (3-5% wag.);
– wypełniacze przyjazne dla środowiska;
– pozostają nienaruszone nawet w bardzo
wysokiej temperaturze;
– nie powodują przebarwień;
– nie pogarszają właściwości mechanicznych;
– nie pogarsza przetwarzania w drodze
kalandrowania i wytłaczania;
– dodatkowo krzemiany wykazują synergiczne
działanie z tradycyjnymi antypirenami.

Zastosowanie

– wysoka cena i słabe właściwości elektryczne
to bariery w szerokim wykorzystaniu powłok
puchnących.

Rodzaj związków

Węglowe powłoki ogniochronne, które wytwarzane
są na powierzchni chronionego polimeru. Pod
wpływem źródła ciepła powłoki te pęcznieją – powłoki
puchnące (intumescent coating), co chroni materiał
przed dostępem ognia.
Powłoki takie chronią materiał przed
Aby taka powłoka mogła powstać potrzebny jest kwas dostępem ognia.
nieorganiczny (obecny w tworzywie lub tworzący
się pod wpływem ciepła), polimer zawierający grupy
hydroksylowe albo ich pochodne oraz związek
azotowy (aminę lub amid)

cd. Tabeli 2.
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[8]

Zaobserwowano zmniejszenie szybkości uwalniania
ciepła oraz wydłużenie czasu do zapłonu produktów
pirolizy w porównaniu z niemodyfikowanym
poliamidem 6.
Zaobserwowano niewielki spadek ilości materiału
po spaleniu w porównaniu z mieszanką bez zeolitu
jonowo-wymiennego.

Monomer fluorowego akrylanu (AC8) osadzono na
powierzchni poliamidu 6 (PA6) za pomocą technik
plazmowych.

W kompozycji PCV, plastyfikator zastosowano zeolity
jonowo – wymienne. Mieszanka ta mogłaby być
zastosowana jako powłoki, podkłady lub kleje do
tkanin, dywanów itd.

[11]

Uzyskano obiecujące wyniki, lepszym dodatkiem
uniepalniajacym okazał się boran cynku
zawierający więcej związanych cząsteczek wody –
2ZnO×3B2O3×7,5H2O.
Uzyskano obiecujące wyniki, zauważono, że cynian
cynku oraz boran cynku może zastąpić trójtlenek
antymonu w PCV.

Zastąpiono trójtlenek antymonu boranami cynku
(2ZnO×3B2O3×3,5H2O oraz 2ZnO×3B2O3×7,5H2O)
w chlorowanej żywicy alkidowej.

Użyto do PCV takich dodatków jak: cynian cynku,
heksahydroksycynian cynku, boran cynku w celu
poszukiwania alternatywy dla trójtlenku antymonu.

[12]

[10]

Właściwości palne próbek pokryte kompozycją
zakwalifikowano wg. UL-94 na V-0, próbki nie
pokryte ww. kompozycją sklasyfikowano na V-2.

[9]

Źródło

Uwagi

Rodzaj

Kompozycja PCV, tlenek dekabromodifenylu, tlenek
Uniepalniacze halogenowe antymonu Sb2O3 oraz plastyfikator 2-etyloheksylo
difenylofosforan.

Grupa

Tabela 3. Przegląd badań dotyczących uniepalniania polimerów
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Dodatki nieorganiczne

Grupa

cd. Tabeli 3.
Źródło

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Uwagi
Wybrano skład mieszanki o najlepszych
właściwościach uniealniajacych tj.3% bazaltu, 16%
grafitu, 16 %flogofitu i 12%DAHP. Stwierdzono,
że w przypadku ww. dodatków na właściwości
uniepalniające wpływa głownie rodzaj wypełniaczy,
a zawartość w mniejszym stopniu.
Wyniki bardzo obiecujące, poprawiono
ognioodporność tkaniny w bardzo dobrym stopniu.
Opisano metodę wytwarzania osłony z kompozytu
z warstwą trudnopalną. Stwierdzono, że 30%
zawartość Mg(OH)2 w osłonie zapewnia jej
samogasnący charakter.
Wyraźna poprawa stabilności termicznej,
pozostałość po spalaniu wzrosła o ok. 600%
w porównaniu z akrylanem epoksydowym
niemodyfikowanym.
Uzyskano wyższą temperaturę rozkładu kabli oraz
pozwoliło ułatwić wytwarzanie kabli. Stwierdzono,
że pokrycie wodorotlenku magnezu związkami
organicznymi nie wpływa na właściwości palne,
a zdecydowanie ma wpływ na poprawę właściwości
mechanicznych i elektrycznych.

Rodzaj

Do żywicy mocznikowo formaldehydowej użyto
w różnych stężeniach dodatków takich jak: grafit, włókna
bazaltowe, flogopit (krzemian), wełnę mineralną oraz
wodorofosforan diamonu (DAHP).

Tkaninę bawełnianą pokryto alkoholanami metal
(tytanu, cyrkonu, glinu i krzemu) i porównano
właściwości palne z niemodyfikowaną bawełną.

Usieciowany poliuretan termoutwardzalny z dodatkiem
wodorotlenku magnezu Mg(OH)2 zastosowano jako
powłokę trudnopalną.

Akrylan epoksydowy pokryto warstwowym podwójnym
wodorotlenkiem (LDHs)

W wytworzono osłonę kabli niskonapięciowych,
która składała się z matrycy polimerowej oraz dodatku
wodorotlenku magnezu (Mg(OH)2). Wodorotlenek
magnezu pokrywano związkami organicznymi takimi
jak/; silany, tytaniany.
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Fosforowo – azotowe
uniepalniacze

Dodatki fosforowe

Grupa

cd. Tabeli 3.

Otrzymano monomer modyfikowany fosfazenem
(CPEP), zastosowano go do uniepalniania żywicy
epoksydowej.

[20]

[19]

Stwierdzono poprawę wytrzymałości termicznej,
ognioodporności, właściwości fizycznych folii z PU
uległy znacznej poprawie przy niewielkim dodatku
(NPAZ). Jedyną wadą jest wzrost zadymienia.

Otrzymano cykliczną fosfazenową pochodną (NPAZ),
związek ten zawiera takie pierwiastki jak fosfor i azot.
Zastosowano ten dodatek do poliuretanu.

Stwierdzono wyższą stabilność termiczną, poprawę
w zmniejszaniu palności, przy zachowaniu stosunkowo
dobrych właściwości mechanicznych, hydrofobowości
i oporu elektrycznego. Zasugerowano, ze żywica tak
modyfikowana może być wykorzystana jako materiał
powłokowy w elektryce i elektronice.

[18]

Źródło

Stwierdzono opóźnienie palenia głównie przez
wytwarzanie warstwy zwęglonej w czasie degradacji
termicznej, pozostałość po spalaniu wzrosła o 36,3%.

Uwagi

Zsyntezowano monomer akrylanowo-fosforanowy,
który następnie wprowadzono do łańcucha
polimerowego.

Rodzaj
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Powłoki silikonowe

Grupa

cd. Tabeli 3.

[24]

Otrzymano cienkie warstwy krzemoorganiczne
otrzymane w wyniku polimeryzacji monomeru 1,1,3,3 –
tetrametylodisiloksanu,

Zastosowano otrzymane powłoki do
nanokompozytów poliamidowych. Pozostałość po
spaleniu wzrasta nawet o 100% po użyciu uzyskanej
substancji.

Otrzymano monomer akrylowy na bazie silikonu

[23]

[22]

Dodano tak otrzymaną żywicę do żywicy
epoksydowej – komercyjnej. Uzyskano dzięki
temu poprawę stabilności termicznej, dodatek
wpłynął na opóźnienie palności. Krzem wpłynął
także na poprawę wybranych właściwości
wytrzymałościowych powłok

Naniesiono powłokę krzemową (SiO2) na materiał
celulozowy. W artykule przedstawiono technikę nanoszenia Uzyskano ulepszoną ognioodporność.
powłoki poprzez hydrolizę i kondensację tetraetylo
Zasugerowano zastosowanie powyższej metody do
– ortokrzemianu (TEOS), a następnie usieciowani na
uniepalniania mebli tapicerowanych oraz ubrań itd.
powierzchni materiału chronionego.

[21]

Źródło

Zsyntezowano nową żywicę cykloalifatyczno – epoksydową
zawierającą krzem (TEMPS), zastosowano ją jako
reaktywny środek ognioochronny

Uwagi
Dodano tak otrzymaną żywicę do żywicy
epoksydowej – komercyjnej. Uzyskano dzięki
temu poprawę stabilności termicznej, dodatek
wpłynął na opóźnienie palności. Krzem wpłynął
także na poprawę wybranych właściwości
wytrzymałościowych powłok.

Rodzaj
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Nanocząsteczki

Wieloskładnikowe układy
uniepalniające

Grupa

cd. Tabeli 3.

[25]

[26]

[27]

Zastosowano dodatek do emulsji i farb
alkidowych. Uzyskano poprawę ognioodporności
tzn. ilość pozostałości po spalaniu wyraźnie
wzrosła po użyciu otrzymanych antypirenów.

Zastosowano dodatki jako matrycę powlekającą
poliuretany. Uzyskano doskonałe właściwości
opóźniające spalanie.

Układ TAEP: SHEA 1:1 daje najlepsze wyniki
ognioodporności tzn. najwyższą początkową
temperaturę rozkładu i największą masę
pozostałości po spalaniu. Tworzy się stabilna
warstwa węglowa na powierzchni polimeru.

Otrzymano poprawę właściwości
ognioochronnych.

Otrzymano związki heksachlorodifosowe (V),
zawierające chlor, azot, fosfor

Otrzymano związki heksachlorodifosowe (V),
zawierające chlor, azot, fosfor

Otrzymano wiele powłok na bazie akylanu krzemu
(SHEA) i fosforanów (TAPE)

Zastosowano nanododatki zawierające krzem oraz
glinkę montmorylonitową wraz z poliuretanem w celu
wytworzenia powłok ogniochronnych.

[28]

Źródło

Uwagi

Rodzaj
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5. Podsumowanie

Problem palności polimerów jest aktualny ze względu na duże zużycie materiałów polimerowych, a także wymogi Unii Europejskiej dotyczące konieczności obniżania palności polimerów, zmniejszania emisji dymów oraz
zmniejszania stopnia toksyczności produktów spalania.
Ze względów środowiskowych i bezpieczeństwa odchodzi się od używania jako antypirenów pochodnych halogenowych, są one w coraz większym
stopniu zastępowane innymi uniepalniaczami. Nieorganiczne dodatki, takie
jak wodorotlenek magnezu lub wodorotlenek glinu są tanie i skuteczne, ale
w wielu przypadkach wpływają niekorzystnie na właściwości mechaniczne tak
otrzymanych materiałów o obniżonej palności. Związki fosforu są to skuteczne
środki ognioochronne i mogą być stosowane wraz ze związkami azotu w celu
uzyskiwania efektu synergicznego. Należy jednak zwrócić uwagę również na powłoki silikonowe, które stanowią dobrą ochronę pod względem ognioodporności.
Wielowarstwowe powłoki (zawierające w swoim składzie takie pierwiastki, jak:
P, N, S, Si itd.) wykazują dobrą ognioodporność, niską emisję dymu i możliwość
użycia w wielu zastosowaniach. Potrzeba jednak jeszcze wielu badań, aby powłoki
te skomercjalizować. Nanokomozyty również stanowią ciekawe rozwiązanie ze
względu na łatwość stosowania, niskie koszty, dobrą kompatybilność z matrycą
i możliwość uzyskiwania układów synergicznych opartych na nanotechnologii.
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Wpływ wybranych czynników na wybuchowość pyłów
Abstrakt

W artykule, wykorzystując metodę analizy oraz syntezy, przedstawiono wpływ
wybranych czynników na wybuchowość pyłów przemysłowych. Opisano pojęcie
pyłu oraz podstawowe charakterystyki jego wybuchowości. W sposób syntetyczny
przedstawiono rozwój badań wybuchowości pyłów. W części właściwej scharakteryzowano wpływ stężenia pyłu, wielkości cząstek pyłu, jego wilgotności, temperatury,
ciśnienia początkowego oraz stężenia tlenu na jego wybuchowość.
Słowa kluczowe: wybuch, pył palny, determinanty wybuchowości, ochrona prze-

ciwwybuchowa

Influence of the Selected Factors on Dust Explosiveness
Abstract

This paper presents the influence of the selected factors on dust explosions. The
goal is to understand the fundamental aspects of the influence of dust concentration
such as particle size distribution, humidity, temperature and oxygen concentration
to ignitability and explosiveness properties of dust clouds, better.. The analysis is
based on the literature. The dust and dust explosion characteristics were defined.
Keywords: explosion, combustible dust, dust explosion determinants, explosion

prevention
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1. Wprowadzenie

Wytwarzanie palnych, rozdrobnionych ciał stałych towarzyszy współcześnie
wielu procesom przemysłowym. Wśród głównych wymienia się procesy obróbki mechanicznej ciał stałych, takie jak cięcie, mielenie, szlifowanie i skrawanie.
Interdyscyplinarność zagrożeń pyłowych sprawia, że termin ten definiowany
jest w literaturze przedmiotu na wiele sposobów.
Z punktu widzenia jakości powietrza pyły stanowią te cząstki ciała stałego,
które przez pewien czas mogą pozostawać w zawieszeniu w gazie [20]. W przemyśle wydobywczym węgla kamiennego za ogólną definicję pyłu węglowego
uważane są te frakcje rozdrobnionego węgla, które mogą brać udział w wybuchu
[8]. Funkcjonują również inne, bardziej inżynierskie podejścia do definiowania
tego pojęcia, które opierają się na przyjęciu granicznej wartości średnicy cząstki,
jak w przypadku normy NFPA 68, w której wynosi ona 420 μm.
Europejskie normy w zakresie klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem definiują oddzielnie pojęcie pyłu, pyłu palnego oraz lotnych aglomeratów
palnych włókien. Zgodnie z [27], pył to ogólny termin obejmujący pyły palne
oraz lotne aglomeraty palnych włókien. Pył palny stanowią rozdrobnione
cząstki ciała stałego, o nominalnej wielkości poniżej 500 µm, które mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem pod ciśnieniem atmosferycznym
i temperaturze normalnej. Natomiast lotne aglomeraty włókien palnych stanowią cząstki ciała stałego łącznie z włóknami, o nominalnej wielkości poniżej
500 µm, które podobnie jak pył palny, mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe
z powietrzem pod ciśnieniem atmosferycznym i temperaturze normalnej. Podział pyłów i włókien palnych sporządzony w oparciu o 3 grupy wybuchowości
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Podział pyłów i włókien palnych

Grupa wybuchowości
pyłów

Rodzaj pyłów

IIIA
Pyły palne

Lotne aglomeraty włókien palnych

IIIB
Pyły nieprzewodzące

Pył palny o rezystywności elektrycznej większej niż
103 Ω∙m

IIIC
Pyły przewodzące

Pył palny o rezystywności elektrycznej nie większej
niż 103 Ω∙m

Źródło: opracowano na podstawie [27]
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Klasyfikacja pyłów wybuchowych może przebiegać w oparciu o różne
kryteria. Ze względu na pochodzenie pyły dzieli się na organiczne (np. mąka,
skrobia, len, bawełna) i nieorganiczne (np. sproszkowane metale). Kryterium różnorodności ziaren pozwala klasyfikować pyły na monodyspersyjne,
charakteryzujące się cząstkami o jednakowej średnicy oraz polidyspersyjne
składające się z cząstek o zróżnicowanych średnicach. W praktyce przemysłowej monodyspersyjność pyłów jest zjawiskiem rzadkim. Z punktu widzenia
formy występowania w warunkach przemysłowych pyły dzieli je na zawieszone (aerozole) oraz osiadłe (aerożele). Pierwszą grupę stanowią cząstki
ciała stałego zawieszone w powietrzu, tworzące z powietrzem mieszaninę
pyłowo-powietrzną. Drugą natomiast, cząstki ciała stałego zgromadzone na
powierzchni i tworzące pokrywającą ją warstwę [3].
2. Charakterystyki wybuchowości pyłów

Właściwości wybuchowe pyłów przemysłowych opisywane oraz porównywane są za pomocą charakterystyk, które przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Podstawowe charakterystyki wybuchowości pyłów

Lp.

Charakterystyka

Jednostka

Opis

bar

Maksymalna wartość nadciśnienia
powstającego w zamkniętym
zbiorniku podczas wybuchu
atmosfery pyłowej, wyznaczana
w określonych warunkach
badawczych oraz normalnych
warunkach atmosferycznych.

1.

Maksymalne
ciśnienie wybuchu
obłoku pyłu pmax

2.

Maksymalna szybkość
narastania ciśnienia
wybuchu obłoku pyłu
(dp/dt)max

bar/s

Największa wartość pochodnej
ciśnienia po czasie mierzona
podczas wybuchu mieszaniny
pyłowo-powietrznej w zamkniętym
zbiorniku w określonych warunkach
pomiaru.

3.

Dolna granica
wybuchowości
obłoku pyłu DGW

g/m3

Najniższe stężenie pyłu palnego
w mieszaninie z powietrzem, przy
którym występuje wybuch.
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cd. Tabeli 2.

Lp.

4.

5.

Charakterystyka

Graniczne stężenie
tlenu GST

Jednostka

Opis

% obj.

Maksymalne stężenie tlenu w palnej
mieszaninie pyłowo-powietrznej
oraz gazu inertnego (obojętnego),
przy którym nie następuje wybuch
tej mieszaniny.

J

Najmniejsza energia elektryczna
zgromadzona w kondensatorze,
która przy jego wyładowaniu jest
wystarczająca do spowodowania
zapłonu najbardziej zapalnej
mieszaniny danego pyłu, wyznaczana
w określonych warunkach badania.

Minimalna energia
zapłonu mieszaniny
pyłowo-powietrznej
MEZ

Źródło: opracowano na podstawie [22–26]

Celem eliminacji wpływu rozmiaru komory badawczej na otrzymywane
wyniki przyjęto posługiwanie się wskaźnikiem wybuchowości pyłu Kst, który
wyraża się wzorem (1):
Kst =

dp
dt

1

max

∙V3

(1)

Dla zbiornika 20 dm3 wartość Kst wyznacza się z zależności (2):
Kst = 0,27 ∙

dp
dt

max

(2)

Pomiarów wartości poszczególnych charakterystyk dokonuje się w standaryzowanych komorach badawczych.
3. Rozwój badań wybuchowości pyłów przemysłowych

Jedną z najbardziej istotnych ról w dziedzinie badań wybuchowości pyłów
odegrał rozwój przemysłu górniczego. Literatura przedmiotu wskazuje, iż
przełomowym wydarzeniem, które zapoczątkowało badania nad wybuchowością pyłów oraz metodami ich zwalczania była katastrofa wybuchu
pyłu węglowego we francuskiego kopalni Courriers 10 marca 1906 roku.
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Istotną przyczynę tej katastrofy stanowił brak przedsięwzięć organizacyjno-technicznych ukierunkowanych na minimalizację ryzyka wybuchu pyłu.
Niebezpieczeństwo wybuchu pyłu węglowego występujące w zakładach górniczych zajmujących się wydobywaniem węgla kamiennego oraz brunatnego
stanowi jedno z głównych zagrożeń. Mechanizacja procesów urabiania oraz
transportu węgla wpłynęła na zwiększenie ilości powstającego pyłu w wyrobiskach. Wydobywanie węgla z niższych pokładów oraz wzrost szybkości
drążenia spowodowało także wzrost ilości wydzielającego się metanu, którego
zapłon stanowi częsty inicjator wybuchu pyłu węglowego. W rezultacie tych
działań znacznie wzrosło potencjalne zagrożenie wybuchami w górnictwie.
Po katastrofie w Courriers w wielu krajach rozpoczęto szereg badań nad
wybuchowością pyłów. Prawdziwym pionierem rozwoju tej dziedziny był
J. Taffanel, francuski uczony, którego badania zapoczątkowały rozpoznanie
podstawowych parametrów wybuchów pyłów [8].
W celu dokonania charakterystyki wybuchu pyłów przemysłowych oraz
minimalizowania zagrożeń przeprowadzono szereg badań naukowych, spośród których wiele jest nadal kontynuowanych.
Casell i Liebman w swoich badaniach udowodnili, że wymagana temperatura do zapłonu chmury pyłu jest mniejsza niż temperatura zapłonu pojedynczej cząsteczki. Dalsze badania w podgrzanym środowisku doprowadziły
do stwierdzenia, że wraz ze wzrostem objętości obłoku, jego temperatura
zapłonu spada [6]. Sweis skupiał się na analizie właściwości wybuchowych
pyłu kwasów, w tym między innymi kwasu fumarowego. Do tego celu został
opracowany matematyczny model komputerowy. Badano moment inicjacji
spalania oraz propagację płomienia. Nie dokonano porównania wyników
modelowych z eksperymentalnymi [18]. Amyotte (i inni) w swoich pracach
skupiali się na badaniu wpływu turbulencji na parametry wybuchu. Wykazano, że wszelkiego rodzaju turbulencje zmniejszają zdolność zapalną chmury
pyłu [2]. Doświadczenia Hertzberga opierały się na wyznaczeniu dolnej
granicy wybuchowości rozdrobnionego pyłu węglowego. Dowiedziono, że
wartość DGW zależy od rozmiaru cząsteczek oraz stopnia ich dyspersji [10].
Aldis do badań wykorzystywał opracowany przez siebie dwufazowy dwuwymiarowy model komputerowy. Model służył do prognozowania przyrostu
ciśnienia podczas wybuchu pyłu [1]. W swoich pracach badawczych Lesikar
(i inni) określał minimalną temperaturę zapłonu, maksymalne ciśnienie oraz
maksymalny przyrost ciśnienia trzech próbek pszenicy oraz sorgo w pięciu
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różnych stężeniach. Stwierdzono przy tym, że przyjęte wówczas dopuszczalne wartości stężeń są niższe od rzeczywiście koniecznych do utworzenia
pyłowej atmosfery wybuchowej. Zgłębiano również zagadnienia wybuchu
pierwotnego oraz wtórnego [16]. Prace Cashdollara nad wybuchowością
pyłów węglowych miały na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w kopalniach oraz innych przedsiębiorstwach. Badania prowadzono w 20-litrowej
komorze laboratoryjnej. Zakres mierzonych parametrów obejmował badanie
dolnej granicy wybuchowości, maksymalne ciśnienie wybuchu, maksymalną szybkości narastania ciśnienia wybuchu oraz graniczne stężenie tlenu.
Badano również stężenia inertyzujące pyłu wapiennego. Otrzymane parametry wybuchowości porównywano z innymi pyłami, w tym pochodzenia
chemicznego, jak w przypadku polietylenu. Stwierdzono, że spośród różnych
rodzajów węgla największe zagrożenie stwarzają te, bardziej lotne oraz bardziej rozdrobnione [5].
Istotną rolę w dziedzinie badań wybuchowości pyłów odegrały również
polskie ośrodki badawcze.
W Polsce od 1925 roku prace nad zwalczaniem niebezpieczeństw związanych z wybuchami pyłu węglowego oraz metanu prowadzi Kopalnia Doświadczalna „Barbara”. W KDB właściwości wybuchowe pyłu węglowego
określano głownie przez takie parametry jak dolna granica wybuchowości,
maksymalne ciśnienie wybuchu pmax oraz największą szybkość narastania
ciśnienia wybuchu (dp/dt)max. W wielu eksperymentach badawczych wyznaczano również minimalną energię zapłonu obłoku pyłu Emin, temperaturę
zapłonu 5 mm warstwy pyłu Tz oraz najniższą temperaturę zapłonu obłoku
pyłu Tzomin [8, 20].
Szerokie spektrum poruszanej problematyki nie skupiało się wyłącznie
na zagrożeniach wybuchowych polskiego przemysłu wydobywczego węgla
kamiennego. Lebecki (i inni) prowadził badania w pełnej skali nad wybuchowością pyłów zbożowych. Wykorzystując tunele o długości 100 oraz 400 m
wykazano m.in., że minimalne stężenie pyłu zbożowego mające „zdolność”
podtrzymywania propagacji płomienia wynosi 50 g/m3. Przywołując aspekty
prewencyjne prowadzonych prac, dowiedziono, że silne wybuchy pyłu zbożowego mogą być skutecznie tłumione barierami wodnymi z ilością wody co
najmniej 200 litrów na metr kwadratowy przekroju tunelu. Wykorzystanie
aktywnych systemów tłumienia zarekomendowano tylko w przypadku słabszych wybuchów lub wybuchów we wczesnej fazie rozwoju [15].
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Prace Klemensa (i innych) były ukierunkowane m.in. na opracowanie
matematycznego modelu wzburzania zalegających warstw pyłowych pod
wpływem fal uderzeniowych. W tym celu przeprowadzono badania pyłu
węglowego oraz krzemionkowego o grubości 0,1, 0,4 i 0,8 mm oraz prędkości
fali kolejno 450, 490 oraz 518 m/s. Wykazano między innymi, że w pobliżu
warstwy prędkość pionowa podnoszonego pyłu wzrasta wraz ze wzrostem
szybkości fali uderzeniowej i grubości warstwy, a czas do wzburzenia maleje.
Wskazano ponadto, że prędkość pionowa podnoszonych cząstek do pewnej
wysokości komory badawczej wzrastała, a jej ostateczne wytracenie następowało w pobliżu górnej ściany komory. Rejestrowanie stężenia tworzącej
się w ten sposób chmury pyłowej pozwoliło ponadto wykazać, że wraz ze
wzrostem grubości warstwy oraz szybkości fali zwiększa się również kolejno
wysokość osiągana przez chmurę pyłu oraz szybkość osiągania tej wysokości.
Wyniki przeprowadzonych badań wykorzystano do opracowania matematycznego modelu opisującego zjawisko unoszenia cząstek warstw pyłu za
poruszającą się z dużą prędkością falą uderzeniową [14, 19].
Wraz z rozwojem przemysłu istotnie wzrosło znaczenie prewencji przeciwwybuchowej mającej na celu ograniczanie prawdopodobieństwa wystąpienia wybuchu lub jego skutków w procesach przemysłowych. Opracowanie
rozwiązań technicznych jest nieodzownie połączone z prowadzeniem w tym
zakresie badań naukowych, ukierunkowanych na szersze poznanie przebiegu
podstawowych charakterystyk wybuchu i mechanizmów oddziaływania jego
determinantów. Wyniki tego rodzaju badań poddaje się wnikliwej analizie
z uwagi na ilość czynników warunkujących przebieg wybuchu pyłów.
4. Wybrane determinanty wybuchowości pyłów
4.1. Stężenie pyłu w mieszaninie

Stężenie palnych drobin w obłoku pyłowym stanowi jeden z głównych determinantów jego wybuchowości. Badania mające na celu określenie wpływu
stężenia pyłu na wybuchowość pyłów opierają się na określaniu tych stężeń,
które mogą spowodować największe skutki. Wyniki badań prezentowane są
w postaci wykresów zależności przebiegu ciśnienia wybuchu od czasu dla
różnych stężeń badanego materiału. Wykreślenie krzywych p(t) stanowi
podstawię wyznaczenia maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax. Do badań,
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których wyniki zaprezentowano na rys. 1, wykorzystano mieszaninę pyłu
buku oraz dębu o gęstości właściwej około 1600 kg/m3. Badania prowadzono
w zbiorniku sferycznym o objętości 20 dm3. Wielkość cząstek pyłu zawierała
się w zakresie 25–45 µm.

Rys. 1. Przebieg ciśnienia wybuchu w zależności od czasu dla 7 różnych mas pyłu
drzewnego
Źródło: opracowano na podstawie [4]

Jak zaprezentowano na rys. 1, w początkowej fazie zwiększanie masy
(stężenia) palnego pyłu powoduje zwiększenie dynamiki jego wybuchu. Zmierzone wartości maksymalnego ciśnienia oraz szybkość jego narastania są
coraz większe. Tendencja ta utrzymuje się do dawki 14,6 g. W wyższych stężeniach zarówno osiągane ciśnienia, jak i dynamika oraz wartości parametrów
wybuchowości zaczynają maleć. Szybkość reakcji spalania obłoku pyłowego,
tak jak w przypadku gazów, determinowana jest stosunkami ilościowymi
materiału palnego oraz utleniacza.
Na rys. 2 przedstawiono zależność wyznaczonego ciśnienia wybuchu oraz
wskaźnika wybuchowości pyłu Kst od stężenia dla pyłu z węgla bitumicznego
pochodzącego z kopalni w Pittsburghu. Węgiel bitumiczny charakteryzuje
się wysoką zawartością części lotnych oraz smoły. Na podstawie tych danych
zauważono wyraźne zróżnicowanie badanych parametrów w zależności od
masy pyłu węglowego. Poniżej DGW, które w tych badaniach wniosło około
80 g/m3, zjawisko wybuchu pyłu nie występuje. Uzasadnione jest to zbyt duży-
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mi odległościami pomiędzy cząsteczkami paliwa, ograniczającymi dynamikę
przekazywania ciepła oraz propagację płomienia. Wartości ciśnienia wybuchu oraz wskaźnika wybuchowości rosną wraz ze stężeniem pyłu, następnie
w określonym zakresie stężeń wartości te stabilizują się.
W badaniach prowadzonych przez Kopalnię Doświadczalną „Barbara”
najniższe DGW (25 g/m3) oznaczono dla węgla brunatnego z kopalni Sieniawa, zawartość części lotnych wynosiła 57,2%. Najwyższą natomiast dla węgla
z kopalni Wałbrzych (700 g/m3), przy zawartości części lotnych 16,7%. Należy
podkreślić, że metody badawcze KD „Barbara” oraz omówionych powyżej
wyników różniły się [8].

Rys. 2. Zależność ciśnienia wybuchu (A) oraz współczynnika wybuchowości (B)
od stężenia pyłu węglowego
Źródło: opracowano na podstawie [13]
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Cechą wykresów stężeniowych jest występowanie w niższych zakresach
stężeń fazy stabilizacji parametrów wybuchowości. Celem szerszego spojrzenia na te zagadnienia prowadzono badania uwzględniających wyższe stężenia
palnych drobin. Przykładowe wyniki zaprezentowano na rys. 3.

Rys. 3. Zależność ciśnienia wybuchu (A) oraz współczynnika wybuchowości (B)
od stężenia pyłu polietylenowego oraz węglowego
Źródło: opracowano na podstawie [13]

Na rys. 3 porównano wartości ciśnienia oraz współczynnika Kst od stężenia pyłu węgla bitumicznego oraz pyłu polietylenowego. Stabilizujące się
do stężenia około 1000 g/m3 parametry wybuchowości, wraz postępującym
zwiększaniem stężania pyłu ulegają stopniowemu zmniejszaniu. Co istotne,
oba pyły zachowały właściwości wybuchowe nawet w stężeniach powyżej
4000 g/m3. Badania eksperymentalne wykazały ponadto, że górna granica
wybuchowości w przypadku pyłów nie jest wartością jednoznaczną. Odmienny przebieg krzywych ciśnienie-stężenie stanowi cechę odróżniającą gazowe
i pyłowe wybuchy.
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Celem ich porównania, na rys. 4 zaprezentowano zależność wartości
maksymalnego ciśnienia wybuchu od stężenia dla pyłu węglowego, pyłu
polietylenu oraz metanu.

Rys. 4. Zależność ciśnienia wybuchu od stężenia metanu, rozdrobnionego
polietylenu oraz pyłu węglowego
Źródło: opracowano na podstawie [11]

Krzywe pyłowe są do siebie zbliżone. Niewielkie zróżnicowanie występuje w zakresie DGW oraz pmax. Wartości dolnej granicy wybuchowości
polietylenu oraz metanu są porównywalne. Badania wskazały, że przy niskich stężeniach całkowicie lotny polietylen spala się podobnie jak metan.
Z przebiegu krzywej metanu daje się określić zarówno dolną, jak i górną
granicę wybuchowości, co w przypadku pyłów nie jest jednoznaczne. Wraz
ze wzrostem stężenia drobin maksymalne ciśnienie wybuchu spada, lecz
nieznacznie w porównaniu z gazem.
4.2. Wielkość cząstek pyłu

Rozmiar cząstek oraz skład frakcyjny istotnie wpływają na wybuchowość
pyłu. Od stopnia rozdrobnienia zależy wielkość powierzchni cząstek pyłu
przypadającej na jednostkę jego masy. Powierzchnia właściwa determinuje
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szybkość reagowania materiału z utleniaczem. Ze spadkiem wielkości cząstek
obniża się ilość energii potrzebnej do ich zapalenia, wzrasta szybkość palenia
się i ryzyko powstania ładunków elektrostatycznych. Ogólna zależność wynikające z analizy literatury przedmiotu wskazuje, że wraz ze zwiększeniem
stopnia rozdrobnienia pyłu zwiększa się również w ujęciu ogólnym jego
wybuchowość [17]. Wśród amerykańskich oraz radzieckich badaczy pyłu
węglowego istniał pogląd, że w ujęciu ogólnym jego wybuchowość wzrasta
z rozdrobnieniem do pewnej granicy, po przekroczeniu której ulega obniżeniu. Badanie prowadzone przez Kopalnię Doświadczalną „Barbara” w latach
1945 oraz 1952 z wykorzystaniem frakcji od 0 do 60 µm nie potwierdziły tej
tezy. Późniejsze badania wykazały, że poniżej określonej średnicy cząstek
parametry wybuchu stabilizują się [8].
Na rys. 5 pokazano zależność maksymalnego ciśnienia pmax oraz maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu dp/dtmax polietylenu oraz
polichlorku winylu od średniego rozmiaru ich cząstek.
Na rys. 5 przedstawiono ogólną zależność, jaką wykazuje większość palnych pyłów w zakresie charakteryzowanych parametrów. Istnieją jednak
materiały, które różnią się w zakresie mniejszych średnic cząstek. Do tych
materiałów zaliczane są pyły węglowe oraz pyły organiczne [9].
Wydzielanie się części lotnych w przypadku pyłu węglowego jest pirolizą,
w skutek której ulega on fizycznym oraz chemicznym przemianom. W pierwszej kolejności spalaniu ulegają wydzielone części lotne, w drugiej około 20
razy dłużej trwa spalanie pozostałości koksowej [8].
Minimalna średnica cząstek, poniżej której szybkość spalania stabilizuje
się, zależy od czasu trwania trzech następujących po sobie procesów: wydzielenia części lotnych, mieszania fazy gazowej oraz jej spalania. Średnica
cząsteczki pyłu warunkuje głównie szybkość wydzielania części lotnych.
Dlatego, jeśli spalanie fazy gazowej przebiega najwolniej spośród trzech procesów, zwiększanie szybkości wydzielania części lotnych poprzez zmniejszanie
średnicy cząstek nie zwiększy ogólnej szybkości spalania pyłu. Stąd wykazano,
że minimalna średnica cząstek pyłu węglowego, poniżej której parametry
spalania oraz wybuchu stabilizują się wynosi około 50 µm. Średnica cząstek
dla materiałów, których gazowe produkty pirolizy utleniają się szybciej niż
części lotne pyłu węglowego jest mniejsza, czego przykład stanowią pyły
organiczne np. skrobia, dla których wynosi ona około 10 µm [13].

Wpływ wybranych czynników na wybuchowość pyłów

Rys. 5. Zależność maksymalnego ciśnienia wybuchu (A) oraz maksymalnej
szybkości narastania ciśnienia wybuchu (B) od średniej wielkości cząstek pyłu
polietylenu oraz polichlorku winylu
Źródło: opracowano na podstawie [9]
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Na rys. 6 przedstawiono wpływ średnicy cząsteczki na parametry wybuchowości bitumicznego pyłu węglowego.

Rys. 6. Zależność maksymalnego ciśnienia wybuchu (A) oraz dolnej granicy
wybuchowości (B), od średnicy cząstek pyłu węgla bitumicznego
Źródło: opracowano na podstawie [13]

Zmniejszenie średnicy cząsteczek pyłu powoduje wzrost maksymalnego
ciśnienia wybuchu oraz spadek dolnej granicy wybuchowości. Wartości
DGW stabilizują się dla mniejszych średnic, następnie nieznacznie rosną
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wraz z dalszym rozdrabnianiem. Ponadto istnieje graniczna wartość średnicy cząstek pyłu, powyżej której nie wykazuje on właściwości wybuchowych.
W przytoczonych badaniach wyniosła ona ok. 300 µm.
4.3. Wilgotność pyłu

Wilgotność palnego pyłu determinuje jego wybuchowość głównie poprzez
zwiększanie energii zapłonu oraz zmniejszenie szybkości reakcji spalania
zachodzących w początkowej fazie wybuchu. Zależność minimalnej energii iskry elektrycznej powodującej zapłon od wilgotności dla trzech pyłów
pokazano na rys. 7.

Rys. 7. Zależność minimalnej energii zapłonu od wilgotności dla pyłu tapioki,
skrobi kukurydzianej oraz mąki
Źródło: opracowano na podstawie [9]

Jak przedstawiono na rys. 7 wilgotność pyłu istotnie wpływa na jego
„zdolność” do zapłonu i dynamicznej propagacji spalania w całej objętości
obłoku pyłowo-powietrznego.
Wpływ wilgotności na minimalną temperaturę zapłonu obłoku pyłu nie jest
już taki wyraźny. Przykładowo wartość minimalnej temperatury zapłonu suchej
mąki poddanej badaniom wyniosła 440°C, natomiast dla mąki o wilgotności
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14% wyniosła 470°C. Wpływanie na wybuchowość pyłów organicznych przez
wilgotność jego cząstek sprowadza się do trzech sposobów oddziaływania.
W pierwszym w skutek ogrzania cząstek dochodzi do odparowania wody.
Następnie pary wody mieszają się z produktami pirolizy cząstek organicznych
schładzając je oraz rozrzedzając, co sprawia, że są one mniej reaktywne. Trzecim
sposobem jest ograniczanie stopnia dyspersji pyłu przez zwiększenie kohezji
międzycząsteczkowej [13].
4.4. Temperatura

Zjawisko samozapłonu zachodzi, gdy dla określonego stężenia zostanie on
podgrzany powyżej określonej temperatury, tzw. temperatury samozapłonu.
Minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu definiowana jest jako najniższa
temperatura gorącej powierzchni w której najbardziej zapalna mieszanina
pyłu z utleniaczem ulega zapłonowi w określonych warunkach badania. Na
rys. 8 przedstawiono związek pomiędzy wybuchowością pyłu a temperaturą
gorącej powierzchni w funkcji stężenia pyłu węglowego. Pełne punkty odwzorowują te pomiary, podczas których nastąpił zapłon obłoku o zadanym
stężeniu, puste natomiast jego brak.

Rys. 8. Zależność temperatury zapłonu od stężenia pyłu węglowego
Źródło: opracowano na podstawie [7]
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Krzywa utworzona na granicy strefy wybuchowej oraz niewybuchowej wyznacza graniczną wartość temperatury samozapłonu badanego pyłu
węglowego w funkcji jego stężenia. Najniższa wartość, którą przyjmuje ta
krzywa wynosi 530°C. Jest to wartość minimalnej temperatury samozapłonu
obłoku pyłu.
4.5. Ciśnienie początkowe

Parametry wybuchowości pyłów uwarunkowane są również wartością ciśnienia
początkowego, pod którym ma miejsce zapłon obłoku pyłu. Na rys. 9 pokazano
zależność dolnej granicy wybuchowości od ciśnienia dla pyłu węglowego oraz
polietylenowego.

Rys. 9. Zależność minimalnego stężenia wybuchowego od ciśnienia
początkowego dla pyłu węglowego oraz polietylenowego
Źródło: opracowano na podstawie [12]

Badania wykazały, że zależność minimalnego stężenia wybuchowego od
początkowego ciśnienia wybuchu jest liniowa dla niskich wartości tego ciśnienia. Podobne wyniki otrzymano dla pyłu węgla brunatnego. Inne badania
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wykazały zbliżony efekt liniowego wzrostu maksymalnego ciśnienia pmax oraz
współczynnika wybuchowości Kst w zależności od ciśnienia początkowego
z zakresu 1–4 bary [13].
4.6. Stężenie tlenu

Rys. 10. Zależność maksymalnego ciśnienia wybuchu (A) oraz maksymalnej
szybkości narastania ciśnienia wybuchu (B) od stężenia tlenu
Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]
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Występowanie atmosfer wybuchowych, zarówno o zredukowanej, jak
i zwiększonej w stosunku do powietrza ilości tlenu istotnie wpływa na jej
właściwości wybuchowe. Wyniki badań prowadzonych w tym zakresie zaprezentowano na rysunku 10. Badano pył węglowy w stężeniu 375 g/m3
(znaczniki puste) oraz 500 g/m3 (znaczniki pełne). Wykazano, że szybkość
narastania ciśnienia wybuchu pyłu węglowego rośnie wykładniczo wraz ze
wzrostem stężenia tlenu. Podobnie w przypadku zarejestrowanego ciśnienia wybuchu, jednak zależność ta ma raczej liniowy charakter w stężeniach
znacznie większych od DGW. W stężeniach bliskich DGW ciśnienie wybuchu
maleje znacznie szybciej wraz z redukcją stężenia tlenu powodując utratę ich
liniowej zależności.
Wykładnicza zależność dp/dtmax od wartości stężenia tlenu nie została
potwierdzona w pracach innych badaczy.

Rys. 11. Zależność maksymalnego ciśnienia wybuchu oraz maksymalnej
szybkości narastania ciśnienia wybuchu od stężenia tlenu
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9]
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Prezentowane na rys. 11 wyniki badań Hartmana prowadzone w latach 50.
oraz później przez Wiemanna w latach 80. XX w. wykazały, że zarówno maksymalne ciśnienie wybuchu, jak i maksymalna szybkość narastania ciśnienia
wybuchu maleją proporcjonalnie (w przypadku pmax do wartości 16–17%) do
zawartości tlenu w atmosferze wybuchowej. Obie charakterystyki różnią się
jednak znacznie pod względem dynamiki. Zmniejszenie zawartości tlenu do
15% spowodowało spadek wartości pmax o około 30%, podczas gdy wartość
dp/dtmax spadła o ponad 85%, co wskazuje na silny związek pomiędzy zawartością tlenu a kinetyką reakcji spalania.
Podsumowanie

Problematyka determinacji wybuchowości pyłów przemysłowych jest bardzo
rozległa z uwagi na mnogość czynników oraz form i zakresów ich występowania. Prowadzone w tym zakresie badania laboratoryjne pozwalają szeroko
spojrzeć na tę, mającą interdyscyplinarny charakter problematykę. Potrzeba
praktycznego ich wykorzystania w szerokorozumianej profilaktyce przeciwwybuchowej wymaga zwiększenia skali, w której wykonywane są badania,
gdyż te stanowią istotny element procesu identyfikacji oraz ograniczania
skutków potencjalnych wybuchów mieszanin-pyłowo powietrznych.
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Model zarządzania bezpieczeństwem pożarowym
obiektów zabytkowych
Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie ogólnego modelu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym obiektów zabytkowych z uwzględnieniem sposobu funkcjonowania obiektu oraz fazy jego funkcjonowania. W artykule przedstawiono elementy
modelu oraz proponowany wzór harmonogramu jego wdrażania. Omówiono etap
identyfikacji zagrożeń w obiektach zabytkowych oraz sposób i fazę funkcjonowania
obiektu zabytkowego. Szczegółowo zaprezentowane zostały konkretne rozwiązania
w obszarach kontroli wymagań techniczno-budowlanych, planu ochrony zabytku,
organizacji dozoru oraz organizacji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, obiekt zabytkowy, model zarządzania

Model of Fire Safety Management of Historic Buildings
Abstract

The aim of the article is to present a general model of fire safety management of
historic buildings, taking into account the functioning of the facility and the phase
of its operation. The article presents the elements of the model and the proposed
timetable for its implementation. The stage of hazard identification in historic
buildings as well as the manner and phase of functioning of the historic building
are discussed. Detailed solutions have been presented in the areas of technical
control and construction requirements, monument protection plan as well as the
organization of supervision and the organization of Safety Management Systems.
Keywords: fire safety, historic building, management model
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1. Wprowadzenie

Artykuł zawiera podsumowanie wiedzy autora wynikające z uczestnictwa
w projektach badawczych związanych z obiektami zabytkowymi oraz fragmenty publikacji [1] w ramach uczestnictwa autora, w charakterze eksperta, w projekcie HERITPROT „Przeciwdziałanie ryzyku pożarowemu
i doskonalenie systemów gaszenia pożarów starówek miejskich uznanych
za obiekty światowego dziedzictwa UNESCO”, finansowanego z programu
INTERREG IVC.
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnego modelu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym obiektów zabytkowych. Uwzględniono sposób funkcjonowania obiektu zabytkowego, wynikający głównie z jego przeznaczenia,
oraz fazy jego funkcjonowania, dzienną, nocną oraz przejściową.
Problematyka związana z bezpieczeństwem pożarowym obiektów zabytkowych jest w ostatnim czasie przedmiotem wielu badań i publikacji, prezentowanych między innymi w materiałach konferencyjnych „Ochrona dóbr
kultury na wypadek szczególnych zagrożeń”. Proponowane są tam konkretne
rozwiązania poprawiające doraźnie stan bezpieczeństwa pożarowego w obiektach zabytkowych. W celu wdrożenia konkretnych rozwiązań, należy ogólne
wnioski i wytyczne zawarte w przywołanych opracowaniach poprzeć analizą
akcji gaśniczych oraz dostosować je do występujących w budynku warunków
brzegowych [2]. Aby jednak zwiększyć efektywność funkcjonalną wdrażanych
działań, należy postępować według przygotowanego i wdrożonego modelu
zarządzania bezpieczeństwem w obiektach zabytkowych.
Celem wdrożenia modelu zarządzania bezpieczeństwem w obiektach zabytkowych jest skuteczna i aktywna identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka ich
występowania oraz przedsięwzięcie działań zmierzających do ich eliminacji
bądź ograniczania. W proponowanym modelu zarządzania można wyróżnić
typowe dla tego procesu elementy:
• identyfikacja zagrożeń,
• planowanie działań (ustalanie celów),
• implementacja,
• kontrola.
Identyfikacja zagrożeń oznacza posiadanie i ciągłe pogłębianie wiedzy na
temat potencjalnych zagrożeń oraz konieczności realizacji przyjętej strategii
bezpieczeństwa. Opracowanie planu działania, który jest jej realizacją, jest
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obowiązkiem osób odpowiedzialnych za nadzór nad właściwym funkcjonowaniem obiektu zabytkowego. Planowanie działań może się odbywać
przy udziale ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa
pożarowego. Planowanie powinno być zorientowane na osiągnięcie celów
głównych, do których realizacji niezbędne jest określenie celów szczegółowych. Nadrzędnym celem, w przypadku systemu bezpieczeństwa, jest zawsze
zapewnienie i utrzymanie w obiekcie możliwości bezpiecznej ewakuacji,
natomiast w przypadku obiektów zabytkowych głównym celem jest również
zabezpieczenie zbiorów stanowiących dziedzictwo kulturowe.
Wdrażanie zaplanowanych działań powinno obejmować następujące
elementy:
• ustalenie niezbędnych zasobów niezbędnych do realizacji określonych
celów,
• zaprojektowanie struktury organizacyjnej przedsięwzięcia,
• przydział zadań ze wskazaniem osób odpowiedzialnych,
• zapewnienie uprawnień i organizacja szkoleń,
• określenie zasad komunikacji i dokumentowania działań.
Kontrola jest kluczowym elementem w modelu zarządzania bezpieczeństwem. Należy wyróżnić co najmniej dwa poziomy kontroli:
• bieżące monitorowanie pracy i doraźne reagowanie w sytuacjach tego
wymagających oraz w sytuacjach nadzwyczajnych,
• okresowe, planowane kontrole zakończone wnioskami do wdrożenia
(ciągłe doskonalenie modelu).
Ważnym aspektem, który należy poddać analizie w projektowaniu i wdrażaniu modelu zarządzania bezpieczeństwem, są Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS, z ang. Security Management System). System Zarządzania
Bezpieczeństwem (SZB) jest to globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu [3]. SZB pozwala na zarządzanie
wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych
elementów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku.
Integruje on inne systemy bezpieczeństwa, w tym system sygnalizacji pożarowej, który stanowi główny system bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.
System sygnalizacji pożarowej zostanie opisany w kontekście wariantów
alarmowania, w zależności od fazy funkcjonowania obiektu zabytkowego,
z uwagi na obowiązek stosowania takich systemów w wybranych obiektach
o charakterze zabytkowym.
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Elementy modelu zarządzania bezpieczeństwem powinny zostać zawarte
w Planie ochrony zabytku, który jest przedmiotem dalszej części opracowania
i może stanowić rozwinięcie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
2. Identyfikacja zagrożeń w obiektach zabytkowych

W celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń, należy przeanalizować najczęściej występujące przyczyny pożarów oraz dokonać analizy charakterystyki
pożarowej typowych obiektów zabytkowych w celu określenia kluczowych
punktów.
Każdego roku w Polsce w wyniku ich powstawania nieodwracalnie zniszczeniu ulega kilkadziesiąt zabytków, w tym najczęściej zniszczeniu w wyniku
pożaru ulegają drewniane obiekty sakralne [4]. Liczbę pożarów w latach
2010–2014 w budynkach zabytkowych, w zależności od rodzaju budynku,
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Liczba pożarów w budynkach zabytkowych w latach 2010–2014

Rodzaj obiektu

2010

2011

2012

2013

2014

Liczba pożarów ogółem w obiektach
dóbr kultury

131

151

154

137

148

Liczba pożarów w obiektach kultu
religijnego i sakralnych

105

140

133

120

124

Liczba pożarów w muzeach i galeriach

12

10

9

11

16

Pożary w bibliotekach i archiwach

16

5

6

5

10

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Analiza przyczyn pożarów (we wszystkich rodzajach budynków) w ostatnich latach [5] wykazuje, iż zdecydowana ich większość powodowana jest
przez podpalenia − ponad 40% oraz nieostrożność osób dorosłych przy
posługiwaniu się ogniem otwartym − ponad 25%. Kolejną grupą przyczyn
pożarów są przyczyny nieustalone − ponad 10%. Przyczyny nieustalone będą
zawsze występować w przypadkach, gdy pożar został spowodowany przez
kompilację kilku przyczyn lub gdy skala zniszczeń nie pozwala na jednoznaczną identyfikację miejsca zapoczątkowania spalania.
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Przypadki, w których pożar był wynikiem działania urządzeń ogrzewczych
(łączna liczba pożarów powstałych w wyniku awarii bądź nieprawidłowej
eksploatacji wszystkich typów urządzeń ogrzewczych) przekracza 7%. Istotną
przyczyną pożarów są również wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz
ich nieprawidłowa eksploatacja, których udział przekracza 3% w ogólnej liczbie
przyczyn pożarów. Pozostałe przyczyny pożarów występują zdecydowanie
rzadziej, za wyjątkiem pożarów środków transportu, które nie są przedmiotem
niniejszej analizy.
Kluczowe zagrożenia, które powinny zostać uwzględnione w części identyfikacji i eliminacji zagrożeń modelu zarządzania obiektem zostały zidentyfikowane jako:
• możliwe działania o charakterze przestępnym,
• zagrożenia związane z działalnością ludzi (użytkowników, gości, obsługi),
• działanie i obsługa urządzeń grzewczych (w szczególności elektrycznych),
• działanie i obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych.
Należy zwrócić uwagę, iż działania powinny być skierowane głównie, ale
nie wyłącznie, w stronę eliminacji wymienionych powyżej zagrożeń. Istotą
zorganizowanego działania w modelu zarządzania jest aktywna identyfikacja
i usuwanie wszystkich możliwych zagrożeń.
W obiektach zabytkowych należy zwrócić uwagę na zagrożenia charakterystyczne dla tego typu obiektów:
• możliwość występowania palnych elementów wyposażenia i konstrukcji,
często stanowiących cenną, zabytkową tkankę,
• skomplikowany, niejednorodny układ komunikacyjny i pomieszczeń,
niezgodny z obecnie obowiązującymi przepisami,
• brak lub niekompletna dokumentacja projektowa, budowlana i techniczna,
• możliwe defekty w wyposażeniu, urządzeniach i instalacjach,
• występowanie elementów (eksponatów) stanowiących priorytety w ewakuacji mienia.
3. Sposób i faza funkcjonowania obiektu zabytkowego

Z uwagi na przeznaczenie obiekty zabytkowe mogą mieć różne sposoby
użytkowania. Organizacja pracy służb dozoru, opisana w modelu zarządzania bezpieczeństwem, powinna być dostosowana do sposobu użytkowania
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obiektu zabytkowego. Natomiast niezależnie od sposobu użytkowania, każdy
budynek podlega określonym fazom funkcjonowania, w zależności od pory
dnia. Fazy te będą miały wpływ na przyjęty wariant alarmowania w systemie
sygnalizacji pożarowej, stanowiący kluczowy element Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem.
Sposób użytkowania obiektów zabytkowych:
• Funkcja muzealna. W przypadku tego sposobu budynek nie pełni funkcji
użytkowej. Jest przeznaczony do prezentowania dziedzictwa narodowego
lub kulturowego, którego często jest częścią. W tym przypadku w budynku
pracuje przeszkolony personel (w liczbie zależnej od fazy użytkowania),
który zna obiekt oraz miejsce występowania najcenniejszych eksponatów.
W tego typu budynkach również są spotykane dedykowane pomieszczenia
dla najcenniejszych zbiorów, a obsługa jest przeszkolona do współpracy
z służbami ratowniczymi. Z drugiej strony tego typu obiekty mogą być
przedmiotem działań przestępczych (np. podpaleń) w celu dokonania
rabunku cennych eksponatów.
• Funkcja użytkowa. W tego typu obiektach najczęściej najcenniejszym
dobrami są elementy samego budynku (z wyjątkiem budynków o funkcji
bibliotecznej lub archiwów). W przypadku tego sposobu użytkowania
można wyróżnić pewne podgrupy, charakterystyczne z uwagi na funkcję
użytkową oraz dostęp do budynku dla osób trzecich:
■■ mieszkalna, brak obsługi, ograniczony dostęp osób postronnych (ale
bez kontroli wejścia),
■■ administracji państwowej, obsługa zorientowana na funkcję budynku, przeszkolona, dostęp osób trzecich nieograniczony lub częściowo
ograniczony (z kontrolą wejścia),
■■ biurowa, obsługa zorientowana na funkcję budynku, dostęp do budynku częściowo ograniczony (z kontrolą lub bez kontroli wejścia),
■■ hotelowa, obsługa zorientowana na funkcję budynku, dostęp do budynku częściowo ograniczony (z kontrolą wejścia),
■■ archiwa, biblioteki, w przypadku tych funkcji organizacja bezpieczeństwa, charakterystyka obsługi i dostęp do budynku są zbliżone do budynków o funkcji muzealnej.
W każdym budynku, niezależnie od jego funkcji, można wyróżnić fazy
użytkowania, chociaż organizacja pracy obiektu w poszczególnych fazach
będzie również uzależniona od sposobu jego użytkowania.
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Fazy użytkowania budynku:
• faza dzienna, pełna obsada obsługi i użytkowników budynku, występuje
w godzinach otwarcia obiektu (w zależności od jego funkcji), za wyjątkiem budynków mieszkalnych, gdzie faza dotyczy w zasadzie wyłącznie
aktywności mieszkańców,
• faza nocna, zamknięcie lub stan czuwania, obsługa budynku w minimalnej niezbędnej liczbie, użytkowników brak lub faza snu (mieszkania,
hotele),
• faza przejściowa, porządkowanie po użytkowaniu lub przygotowanie do
użytkowania, w zależności od sposobu użytkowania, obsługa w pełnej
obsadzie osobowej (często ponadstandardowej liczbie − wymiana zmian),
użytkowników brak lub w znikomej liczbie.
Faza użytkowania budynków jest również charakterystyczna dla występowania zdarzeń niekorzystnych (pożarów lub innych miejscowych zagrożeń),
co pokazano na rys. 1.

Rys. 1. Liczba pożarów w zależności od pory dnia
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]

Na podstawie rys. 1 można odczytać, że najwięcej pożarów (ponad 70%)
występuje w ciągu dnia (w godzinach od 9:00 do 20:00). Koreluje to z danymi
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na temat przyczyn pożarów, gdzie najwięcej przyczyn jest związanych z aktywnością człowieka, która ma miejsce najczęściej w ciągu dnia. Z drugiej
strony należy zauważyć, iż pożary w porze nocnej również mają miejsce,
i dzieje się to w czasie, kiedy obsługa budynku pozostaje w miejscu pracy
w ograniczonej liczbie. Dodatkowo pora nocna jest najczęściej czasem działania osób planujących czyny przestępne, a podpalenia stanowią największą
grupę przyczyn pożarów.
4. Model zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie zabytkowym
4.1. Elementy modelu

Proponowany model zarządzania bezpieczeństwem zawiera elementy wymienione we wprowadzeniu do artykułu. Powinien on w kolejnym etapie zostać
uzupełniony o konkretne zadania, dedykowane uczestnikom procesu. Przykładowo, należy wskazać osoby odpowiedzialne za wykonanie kontroli, określić
czas, po jakim kontrola powinna nastąpić oraz precyzyjnie określić jej zakres.
Schemat modelu przedstawiono na rys. 2. Jest on wystarczająco ogólny,
aby można go było zaadoptować do każdego obiektu budowlanego. Niemniej
jednak wymaga dostosowania, w zależności od cech charakterystycznych, do
konkretnego budynku, w szczególności do budynku zabytkowego.

Rys. 2. Elementy modelu zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie zabytkowym
Źródło: opracowanie własne
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Modelowy system zarządzania obiektem zabytkowym jest procesem ciągłym, gdzie każda kontrola kończy się wnioskami, które stanowią podstawę
do modyfikacji i ciągłego ulepszania systemu.
Planowanie działań oraz organizacja struktury i odpowiedzialności
jest indywidualną cechą każdego budynku i powinna być opracowywana w odniesieniu do istniejących warunków brzegowych. Implementacja
działań skutkujących poprawą bezpieczeństwa pożarowego (kluczowy cel
w odniesieniu do tematu artykułu) będzie nieodzownie związana z czterema
elementami (wymienionymi we wstępie), które zostaną opisane w podrozdziałach poniżej. Mają one pewną standardową formę, która umożliwia ich
charakterystykę bez konieczności indywidualizacji w stosunku do konkretnych obiektów:
• kontrola wymagań techniczno-budowlanych,
• plan ochrony zabytku,
• organizacja dozoru,
• organizacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem.
Jednocześnie, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia opisywane
w dostępnych publikacjach [6], należy pamiętać, iż każdy obiekt (w szczególności obiekt zabytkowy) posiada pewne cechy charakterystyczne, które powinny zostać uwzględnione w procesie indywidualizacji modelu zarządzania.
4.2. Kontrola wymagań techniczno-budowlanych

W ramach implementacji systemu zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie zabytkowym niezbędne jest określenie stanu „0”, który będzie stanowił
punkt wyjścia do dalszych działań. W tym celu należy przeprowadzić typową
analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz ocenę stanu technicznego
instalacji w budynku (w zakresie co najmniej tak szczegółowym, jak kontrole
5-letnie wymagane w Książkach obiektu budowlanego).
Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego obejmuje 13 punktów określonych w obowiązujących przepisach [7], obejmujących:
• informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji;
• charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe
materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów
technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów
przyjętych do celów projektowych;
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• informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób
na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne
powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń;
• informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;
• ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
• informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;
• informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;
• informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym
o odległości od obiektów sąsiadujących;
• informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposób;
• informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
• informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych
scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń;
• informacje o wyposażeniu w gaśnice;
• informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach
pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz
o sprzęcie służącym do tych działań.
Ocena stanu technicznego instalacji wykonywana przed implementacją
przyjętych założeń powinna obejmować swoim zakresem wymagane czynności dla przeglądów 5-letnich, które dla instalacji elektrycznej wymagają
m.in. pomiarów elektrycznych w zakresie:
• pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, tj. pomiarów
skuteczności zerowania lub inaczej pomiarów impedancji pętli zwarcia,
• pomiarów rezystancji izolacji obwodów I – fazowych,
• pomiarów rezystancji izolacji obwodów III – fazowych,
• pomiarów wyłączników różnicowoprądowych,
• pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia).
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4.3. Plan ochrony zabytku

Plan ochrony zabytku jest dokumentem, w którym należy zawrzeć model
zarządzania bezpieczeństwem. Z uwagi na obowiązującą strukturę, zawiera
już pewne elementy składowe modelu, jak wymagania prawne, organizację
i strukturę związaną z bezpieczeństwem, zakres szkoleń oraz kontroli.
W obecnym stanie prawnym, dla budynków zabytkowych lub budynków
ze zbiorami zabytkowymi, wymagane są cztery dokumenty, które można
umownie nazwać „planem ochrony”:
• Plan ochrony zabytku.
• Plan ochrony muzeum.
• Plan ochrony obiektu.
• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
Każdy z tych dokumentów w części lub całości dotyczy zagadnień ochrony
przeciwpożarowej. Szczegóły dotyczące tych dokumentów przedstawiono
poniżej, jednak akcent położono na Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
która najlepiej sprawdzi się jako dokument, w którym może zostać zawarty
model zarządzania bezpieczeństwem, głównie z uwagi na umocowanie prawne i dostępność dla ekip ratowniczych.
Zgodnie z rozporządzeniem [8], obowiązek posiadania planu ochrony
dotyczy zabytków, które według ustawy [9] określa się jako „nieruchomość lub
rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane
z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia,
których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną
wartość historyczną, artystyczną lub naukową”.
Plan ochrony muzeum powinny posiadać muzea w rozumieniu ustawy [10].
Zgodnie z rozporządzeniem [11], ochrona zbiorów jest organizowana na podstawie planu ochrony muzeum.
Plan ochrony obiektu powinien odpowiadać wymaganiom określonym
w art. 7, ust. 2 ustawy [12]. Wytyczne udostępniane przez wiele wojewódzkich
komend Policji określają zawartość poszczególnych punktów, jednak w wielu
przypadkach nie precyzują jak głęboko dany punkt planu ochrony ma być
przedstawiony. W części dotyczącej charakterystyki obiektu, analizy stopnia
zagrożenia, aktualnego stanu ochrony oraz technicznych systemów zabezpieczeń należy uwzględnić również kwestie związane z ochroną przeciwpożarową.
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Obowiązek wykonania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczy
obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania
zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, za wyjątkiem obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia
wybuchem, a ponadto kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej
odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3; kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3; powierzchnia strefy pożarowej
obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2. Nie występuje powiązanie zabytkowego charakteru budynku z obowiązkiem posiadania instrukcji. Obowiązek posiadania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wynika
z postanowień rozporządzenia [13].
Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji
użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa
pożarowego, zawierającą:
• warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu
użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia
wybuchem;
• określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
• sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
• sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
jeżeli takie prace są przewidywane;
• warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
• sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej
instrukcji;
• zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
• plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
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■■ powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
■■ odległości od obiektów sąsiadujących,
■■ parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
■■ występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub
w strefach pożarowych,
■■ kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
■■ lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych
jako strefy zagrożenia wybuchem,
■■ podziału obiektu na strefy pożarowe,
■■ warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
■■ miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc
usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
■■ wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
■■ hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
■■ dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów
na teren ogrodzony;
• wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego może spełniać rolę planu ochrony
zabytku, zawierającego model zarządzania bezpieczeństwem, po wprowadzeniu korekty do obowiązującego rozporządzenia [13], gdzie po par. 6 ust. 1
powinien się pojawić ust. 2 w brzmieniu:
„2. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, wzniesionych przed 1939 rokiem lub
wskazanych przez właściwego miejscowo Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
zawierającą wszystkie punkty wymienione w par. 6 ust. 1 oraz dodatkowo:
1) podstawę wykonania Instrukcji (data wzniesienia, nakaz WKZ),
2) szczegółowe zestawienie elementów budynku i wyposażenia uznane za cenne w związku z istotnym wpływem na dziedzictwo narodowe i historyczne,
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony i zabezpieczenia zabytkowych
elementów i wyposażenia,
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4) warunki i organizację ewakuacji zabytkowego wyposażenia i eksponatów
oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
5) wskazanie osób odpowiedzialnych za zabytkowe wyposażenie i eksponaty,
6) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
• lokalizacji i charakterystyki elementów konstrukcji, wyposażenia i eksponatów o charakterze zabytkowym,
• warunków ewakuacji wyposażenia i eksponatów o charakterze zabytkowym, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
• wskazanie zasad ochrony zabytkowego wyposażenia i eksponatów przez
działaniami przestępczymi mogącymi wystąpić w trakcie nadzwyczajnego
zdarzenia oraz (we wskazanych przypadkach) zawierać konieczność ich
uzgodnienia z właściwą miejscowo KW Policji.”
Kolejne ustępy w par. 6 pozostają bez zmian, z tym że każdy z nich ma
numer większy o 1 od obecnej numeracji.
4.4. Organizacja dozoru

Organizacja pracy służby dozoru i obsługi obiektu będzie wyglądała inaczej
w zależności od sposobu funkcjonowania obiektu zabytkowego opisanego
w punkcie 2 artykułu. Będzie też uzależniona, przede wszystkim z uwagi na
różną liczbę osób, z uwagi na fazę funkcjonowania obiektu.
Typowe obowiązki służby dozoru obiektu (funkcja użytkowa obiektu):
• Prowadzenie dokumentacji służbowej.
• Kontrola ruchu osobowego.
• Wydawanie i przyjmowanie kluczy pracownikom oraz upoważnionym
osobom.
• Sprawdzanie stanu budynków, pomieszczeń i instalacji technicznych oraz
zgłaszanie awarii i usterek osobom odpowiedzialnym.
• W godzinach po zakończeniu pracy pracowników sprawdzanie (np. wyłączone światło, czajniki, zamknięcie okien, krany itp.).
• Obsługa systemów alarmowych, postępowanie zgodnie z procedurami
w przypadku otrzymania sygnału o pożarze lub włamaniu.
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W przypadku obiektu zabytkowego o funkcji muzealnej, biblioteki lub
archiwum (które są głównym przedmiotem niniejszego opracowania), dodatkowe obowiązki będą dotyczyły:
• Znajomości lokalizacji w budynku cennych eksponatów.
• Postępowania zgodnie z przyjętą procedurą ewakuacji osób (priorytet w fazie dziennej) oraz ewakuacji mienia (priorytet w fazie nocnej i przejściowej).
• Zabezpieczenia w przygotowanym pomieszczeniu najcenniejszych eksponatów oraz ich dozór.
• Merytorycznej współpracy z służbami ratowniczymi (ewakuacja osób
i mienia) oraz Policją (dozór eksponatów w trakcie i po okresie akcji
ratowniczej).
Kluczową fazą, szczególnie z uwagi na zagrożenia o charakterze czynów
przestępnych, jest faza pośrednia. Następuje wtedy przekazywanie obowiązków
i pewnego rodzaju rozluźnienie obsługi. Dodatkowo jest to czas, w którym
w pracy pojawia się obsługa, co może zachęcać do próby nieuprawnionego dostępu do obiektu. Należy wyraźnie oddzielić okres przekazywania obowiązków
(zdublowana obsada) od okresu przygotowania się do pracy i przygotowania
się do wyjścia z pracy. W okresie przygotowania się do zakończenia lub rozpoczęcia pracy, druga zmiana pełni normalnie swoje obowiązki, nadzorując
system bezpieczeństwa w obiekcie.
4.5. Organizacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem

Z uwagi na postawiony cel artykułu, dotyczący opracowania modelu uniwersalnego, niniejsze wytyczne zostaną ograniczone do systemu sygnalizacji
pożarowej SSP. Ten system w każdym przypadku jest systemem nadrzędnym
w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz systemem współpracującym poprzez system BMS (ang. Building Management System) z pozostałymi systemami bezpieczeństwa w budynku (sygnalizacja włamania i napadu, telewizja
przemysłowa CCTV, kontrola dostępu). Uznanie systemu sygnalizacji pożarowej jako nadrzędnego systemu bezpieczeństwa w budynku zabytkowym
znajduje również uzasadnienie w obowiązujących wymaganiach. W Polsce
określono bowiem katalog budynków, dla których istnieje obowiązek wyposażenia ich w system sygnalizacji pożarowej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami [13], w muzeach oraz zabytkach
budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków
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w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego
urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów
pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przywołanym akcie prawnym, lista
jest sporządzania przez Generalnego Konserwatora Zabytków w porozumieniu z Komendantem Głównym PSP, natomiast współpraca ta nie ma
charakteru zorganizowanego w określonych przedziałach czasowych. Obecnie
aktualna lista została sporządzona w 2009 roku i liczy 743 pozycje, z których
jeden uległ w ostatnich latach spaleniu.
Zgodnie z kolejnymi wymaganiami [13] w bibliotekach, których zbiory
w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny wymagane jest
stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych
i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych. Wykaz bibliotek zawierających narodowy zasób biblioteczny znajduje się w załączniku do rozporządzenia [14]. Po ostatniej nowelizacji przywołanego przepisu lista uległa
skróceniu z 55 do zaledwie 2 pozycji.
W zależności od fazy funkcjonowania obiektu zabytkowego można wprowadzać pewne modyfikacje przyjętego wariantu alarmowania, chociaż dotyczy to głównie muzeów, bibliotek i archiwów.
W typowym systemie sygnalizacji pożarowej, który jest elementem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, wyróżnia się dwa warianty alarmowania
(mogą one mieć jeszcze szereg podwariantów):
• Alarmowanie jednostopniowe, jest alarmowaniem bez opóźnienia alarmu
II stopnia. Podczas alarmowania jednostopniowego centrala po wykryciu
alarmu pożarowego od razu przechodzi w stan alarmu II stopnia i realizuje przyjęty scenariusz pożarowy.
• Alarmowanie dwustopniowe, jest alarmowaniem z opóźnieniem alarmu
II stopnia. Podczas alarmowania dwustopniowego centrala po wykryciu
alarmu pożarowego, przechodzi w stan alarmu I stopnia. Jeśli w czasie
T1, alarm I stopnia nie zostanie potwierdzony, centrala przejdzie w stan
alarmu II stopnia. W przeciwnym przypadku, zostaje włączony czas T2.
Jeśli w czasie T2, alarm I stopnia nie zostanie skasowany, centrala przejdzie w stan alarmu II stopnia i realizuje przyjęty scenariusz pożarowy.
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Warunki konieczne do alarmowania dwustopniowego:
■■ strefa zgłaszająca alarm musi mieć ustawiony tryb alarmowania dwustopniowego,
■■ włączone zezwolenie na opóźnienie alarmu II stopnia,
■■ praca centrali w trybie PERSONEL OBECNY (możliwa jest w szczególnych przypadkach również trybie PERSONEL NIEOBECNY),
■■ sygnał alarmowy nie może być odebrany z ręcznego ostrzegacza pożarowego (możliwe jest zaprogramowanie w szczególnych przypadkach
trybu dopuszczającego sygnał alarmowy z ROP).
Z doświadczenia autora oraz analizy dostępnej literatury [15], wynika iż
w celu zabezpieczenia się przed możliwością nie uprawionego wykorzystania
systemu sygnalizacji pożarowej (np. do dezaktywacji systemu kontroli dostępu), stosuje się ograniczenie liczby sterowań dla alarmu z ogólnodostępnych przycisków ROP. W tym celu należy w fazie funkcjonowania dziennej
i pośredniej w obiekcie zaprogramować ogólnodostępne przyciski ROP, jak
czujkę, w trybie alarmu dwustopniowego (standardowo ROP-y powodują
od razu uruchomienie alarmu II stopnia). W fazie nocnej funkcjonowania
obiektu ROP-y powinny wyzwalać automatycznie alarm II stopnia, tak aby
w przypadku wykrycia pożaru w czasie obchodu pracownik obsługi mógł
uruchomić procedurę wynikającą ze scenariusza pożarowego. W tym samym
celu należy w fazie nocnej tak zaprogramować System Zarządzania Budynkiem, aby wyłączyć lub znacznie ograniczyć zdejmowanie blokady kontroli
dostępu do budynku, nie spowoduje to wzrostu zagrożenia (budynek bez
pracowników i użytkowników), a jednocześnie ograniczy możliwość dostania
się do budynku osobom nieupoważnionym w razie pożaru. Dodatkowo, jeśli
występują w budynku zabytkowym stałe urządzenia gaśnicze gazowe w celu
ochrony cennych eksponatów i elementów, należy je zawsze programować
w wariancie jednostopniowym (alarm pożarowy rozpoczyna procedurę gaszenia). W tym przypadku standardowym wymaganiem, zabezpieczającym
przed nieuzasadnionym wyładowaniem (załączeniem gaszenia) jest koincydencja alarmów pożarowych z dwóch sąsiednich czujek.
Podsumowanie i wnioski

Analiza danych statystycznych wykazała, iż liczba pożarów w budynkach zabytkowych w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie. Pozwala
to na ocenę, iż ostatnio i aktualnie realizowane przedsięwzięcia wpływające
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na poprawę bezpieczeństwa pożarowego w tej grupie obiektów, nie przynoszą
oczekiwanych skutków.
Propozycją autora na zmniejszenie liczby pożarów jest odpowiednio zaprojektowany model zarządzania bezpieczeństwem w obiektach zabytkowych,
który podniesie bezpieczeństwo ludzi i cennych zbiorów. Do tego niezbędne
jest przygotowanie poszczególnych elementów modelu zależnych od siebie
i dostosowanych do istniejących warunków brzegowych. Występuje grupa
elementów, które można rozpatrywać uniwersalnie, dla każdego z budynków,
niezależnie od indywidualnych cech budynku (kontrola wymagań techniczno-budowlanych, plan ochrony zabytku, organizacja dozoru i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem). Występują również elementy składowe modelu
zarządzania bezpieczeństwem w obiektach zabytkowych, które wymagają
indywidualnego podejścia oraz głębszej analizy.
Zagrożeniem charakterystycznym dla obiektów z zasobami zabytkowymi
jest możliwość podjęcia próby wywołania alarmu pożarowego (lub samego
zagrożenia pożarowego) w celu przeprowadzenia działania przestępnego.
Standardowe elementy zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach będą również wykorzystywane w tym samym procesie dla budynków
zabytkowych. Takie elementy jak kontrola spełnienia wymagań techniczno-budowlanych i plan ochrony zabytku (czyli proponowana tutaj modyfikacja
Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) są fundamentem procesu poprawy
bezpieczeństwa w budynku, co jest celem wdrożenia modelu zarządzania
budynkiem. Należy jedynie pamiętać, że budynki zabytkowe lub zawierające
zbiory dziedzictwa narodowego i kulturowego są grupą budynków specyficznych i działania standardowe powinny być uzupełniane działaniami dedykowanymi dla tego typu obiektów.
Bardzo złożona problematyka dotyczy Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem, gdzie główna trudność polega na braku jednorodnych wymagań
i standardów i każdy budynek wymaga indywidualnego podejścia. Wyjątkiem
od tej reguły są, co prawda nieco ułomne (z uwagi na ograniczony katalog obiektów oraz brak oczekiwanych aktualizacji), wymagania w zakresie
wyposażenia obiektów zabytkowych w system sygnalizacji pożarowej SSP.
Pozwala to na próbę określenia zależności między sposobem i fazą użytkowania obiektu zabytkowego a przyjętym wariantem i organizacji alarmowania. Możliwości, jakie dają obecne systemy techniczne pozwalają pogodzić
ze sobą skuteczność w alarmowaniu i odporność na alarmy fałszywe, które
szczególnie w budynkach zabytkowych mogą być wywoływane celowo.
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Każdy model zarządzania bezpieczeństwem powinien mieć formę cyklu
ciągłego, poszczególne cykle powinny być zakończone czynnościami kontrolnymi, z których należy wyciągać wnioski. Wnioski te stanowią podstawę do
modyfikacji przyjętych założeń tak, aby proces był konsekwentnie ulepszany
i zmieniany stosownie do występujących warunków otoczenia.
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Proces kształcenia członków formacji mundurowych
w kontekście bezpieczeństwa państwa

Abstrakt

W dobie dokonujących się współcześnie przemian w środowisku bezpieczeństwa
dotykających każdej sfery funkcjonowania człowieka oraz w związku z wszechobecną globalizacją i niepewną sytuacją międzynarodową, zauważamy, że bezpieczeństwo państwa i jego obywateli nabiera szczególnego znaczenia. Na jego
rozstrzygający kształt wpływ ma wiele czynników, w tym między innymi, właściwy
poziom kompetencji członków formacji mundurowych czuwających nad zachowaniem jego status quo. Wiedza i umiejętności żołnierzy, policjantów, strażaków
i funkcjonariuszy są nabywane i doskonalone nie tylko w codziennym działaniu, lecz
przede wszystkim podczas realizacji procesu kształcenia i szkolenia zawodowego.
W swoich działaniach potwierdzają oni, że szeroko pojęta edukacja sprzyja realizacji przedsięwzięć służbowych i pomaga w formułowaniu celów podejmowanych
działań oraz realizacji często złożonych procesów. Celem artykułu jest pokazanie
czytelnikowi, jak ważne miejsce w kontekście efektywnej realizacji przedsięwzięć
służbowych, tak istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa, ma wiedza
i umiejętności zdobywane w czasie realizacji procesu kształcenia członków formacji mundurowych. W procesie tym, rozumianym jako systematyczny i regularny,
ważną rolę odgrywają aspekty zarówno praktyczne oraz specjalistyczne, jak i humanistyczne oraz społeczne. Właściwa kompozycja procesu kształcenia umożliwia
przygotowanie kompetentnych członków formacji mundurowych, którzy będą
przygotowani do podejmowania działań w sytuacjach występujących zagrożeń
w środowisku bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, proces kształcenia, formacje mundurowe
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The Process of Education of the Members of
Uniformed Units in the Context of the State Security
Abstract

In the time of contemporary changes in the security environment, affecting every
sphere of human functioning and in connection with the common globalization
and the uncertain international situation, the security of the state and its citizens
seems to be an extremely important matter. Its decisive shape is influenced by many
factors, including, among others, the appropriate level of competence of members
of uniformed formation who monitor the status quo. The knowledge and skills of
soldiers, policemen, firemen and other officers are acquired and improved not only
in everyday activities, but above all, during the process of vocational education and
training. In their activities, they confirm that widely understood education favors
the implementation of business ventures and helps in formulating the objectives
of undertaken activities and the implementation of often complex processes. The
aim of the article is to show how important in fulfilling the duties and ensuring the
state security, are the knowledge and skills acquired during the training process of
the members of uniformed formations. In this process, understood as a systematic
and regular, the practical ,specialist as well as humanistic and social aspects play
a very important role. The proper organization of the education process makes the
preparation of competent members of uniformed units, prepared to handle any
emergency situation, possible.
Keywords: state security, education process, uniformed formations

Wstęp

Każda grupa zawodowa, której funkcjonowanie jest związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, musi stale określać i dostosowywać
zadania i funkcje odpowiednio do występujących i pojawiających się nowych
potrzeb oraz zagrożeń. Działania te mają bezpośredni wpływ na właściwe
funkcjonowanie społeczności oraz państw. Takie podejście wynika z realizowanej, obowiązkowej polityki, która skupiona jest na zapewnieniu obywatelom realnego bezpieczeństwa. Podejmowane przez rządy krajów zmagania
w tym zakresie wynikają z faktu, iż bezpieczeństwo państwa i obywateli jest
ich niezbywalnym i podstawowym prawem.
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Rozwój sytuacji związanej z systemem wyższego szkolnictwa w kraju spowodował, że uczelnie wojskowe, podobnie jak Policji czy Państwowej Straży
Pożarnej, w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej podlegają, oprócz
zapisów resortowych, także powszechnie obowiązującym dla całego wyższego
szkolnictwa państwa przepisom ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym [8].
Takie usytuowanie uczelni mundurowych umożliwia m.in. nadawanie tytułów zawodowych oraz stopni i tytułów naukowych, które są honorowane na
rynkach cywilnych w kraju i poza jego granicami. Możliwa jest międzynarodowa wymiana nauczycieli akademickich i studentów pomiędzy różnymi
uczelniami, kształcącymi w podobnych profilach i na zbieżnych kierunkach.
Przyjęte rozwiązanie umożliwia kształcenie kompetentnych i wykształconych żołnierzy, strażaków, policjantów i funkcjonariuszy, których wiedza
i umiejętności nie odbiegają od tych, jakie zdobywają ich koledzy w innych,
prestiżowych ośrodkach poza granicami państwa. Przyjęte rozwiązania są
efektem podjętej współpracy oraz wynikają z dokonujących się przemian
w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego.
1. Proces kształcenia – aspekt teoretyczny

Nieustannie, od lat trwają prace nad poprawą jakości kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury oraz podnoszenia prowadzenia badań naukowych
przez polskie szkoły wyższe. Obecnie uczelnie mundurowe, jak i cywilne
muszą (…) sprostać niełatwym wyzwaniom, trudnym do rozwiązania dylematom i napięciom związanym w znacznym stopniu ze zmianami zachodzącymi
w otoczeniu społeczno-gospodarczym polskich i nie tylko polskich uczelni: wartości akademickie versus służebność społeczna, autonomia versus podległość
zewnętrznej kontroli, kultura akademicka versus kultura korporacyjna, rynek
pracy versus formacja obywatelska, elitarność versus masowość kształcenia
[9, s. 19].
Powyższe wskazuje na zasadnicze kierunki dalszego rozwoju uczelni
polskich. Z pewnością inaczej zostaną one sprecyzowane w uczelniach cywilnych i mundurowych, uniwersytetach i politechnikach, szkołach publicznych
i niepublicznych itp. Każda szkoła wyższa różni się od innej i takie różnice
powinny się pogłębiać. Nie da się zastosować jednej wspólnej drogi rozwoju
dla wszystkich uczelni, ponieważ to co dobre dla jednej, nie musi okazać
się sprzyjające dla innej. Nie ulega jednak wątpliwości, że nieuniknione jest
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podjęcie działań przez każdą placówkę z osobna. Musi się to odbywać z zachowaniem odrębności, autentyczności i oryginalności. Wyłącznie takie podejście
gwarantowało będzie, że uczelnie dobrze wypełnią swoją rolę i właściwie będą
służyły potrzebom kraju i społeczeństwa. Zaprezentowane deklaracje nie będą
w jednakowy sposób wpływały na funkcjonowanie poszczególnych uczelni,
jednak wydają się na tyle uniwersalne, że warto je rozwinąć. Do zasadniczych
dylematów funkcjonowania szkół wyższych, w tym kształcących na potrzeby
formacji mundurowych, należeć będzie:
• respektowanie zapotrzebowania społecznego zgłaszanego pod adresem
uczelni – tak by wpisały się one w niezbywalną dla szkół wyższych i społecznie doniosłą perspektywę badawczą motywowaną dążeniem do bezinteresownego poznania prawdy,
• zachowanie i umacnianie właściwej uczelniom autonomii − z gotowością
poddania społecznej kontroli przejrzystych reguł dotyczących programów
badań naukowych, dydaktyki, awansu naukowego i zarządzania,
• kultywowanie etosu akademickiego sprzyjającego rozwojowi nauki i edukacji akademickiej − stosującego jednak we własnym systemie zarządzania reguły i mechanizmy działania właściwe dla wszelkich instytucji publicznych,
• takie kształcenie studentów, które pozwoli im elastycznie i kreatywnie
wejść na rynek pracy,
• dbałość o jakość kształcenia, przejrzystą i harmonizującą z misją uczelni,
uwzględniającą trzy jego wymiary: przekaz wiedzy, wyposażanie w umiejętności i kształtowanie postaw,
• integralne, humanistyczne formowanie studentów tak, by mogli aktywnie
i odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu publicznym,
• jasne i wiarygodne zdefiniowanie misji poszczególnych uczelni, uwzględniające ich różnorodność, zadania i przeznaczenie,
• troska o rozwój elitarnych uczelni i kierunków studiów, podejmujących
najważniejsze naukowe wyzwania i kształcące ludzi nauki uczestniczących
w rozwoju nauki w wymiarze światowym,
• organizowanie i rozwijanie edukacji szerokich warstw społecznych, z wykorzystaniem osiągnięć naukowo-technicznych,
• obecność uczelni w życiu publicznym, wspierająca ducha racjonalnego
dialogu społecznego [9, s. 19–20].
Permanentnym zmianom, o których napisano powyżej, podlegają także
systemy, gdzie kształtowane są kompetencje członków formacji munduro-
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wych, do których zalicza się m.in. Siły Zbrojne RP (SZ RP), Policję, Państwową
Straż Pożarną (PSP), Straż Graniczną (SG) oraz Służbę Więzienną (SW).
Resort obrony narodowej, podobnie jak Policja, Państwowa Straż Pożarna
czy Straż Graniczna posiadają własne uczelnie oraz centra i ośrodki szkolenia.
Odgrywają one zasadniczą rolę we właściwym przygotowaniu strażaków,
żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy do wykonywania stojących przed
nimi zadań. To właśnie te ośrodki wyposażają ich we właściwe kompetencje
i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań mających wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.
2. Kształtowanie kompetencji w formacjach mundurowych

Najbardziej rozbudowany system kształcenia i szkolenia posiada resort obrony narodowej. Dysponuje on pięcioma uczelniami wojskowymi, do których
należą: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia
Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Przygotowują oficerów do wykonywania zadań związanych
z przeznaczeniem sił zbrojnych, adekwatnie do istniejących i pojawiających
się zagrożeń. Są ponadto ośrodkami analityczno-badawczymi, które wykonują między innymi zadania niezbędne do wspierania procesów w zakresie
zmian dotyczących planowania i programowania rozwoju SZ RP oraz wprowadzania na ich wyposażenie sprzętu o najwyższej jakości i o największym
stopniu zaawansowania technologicznego. Oprócz funkcjonujących pięciu
uczelni wojskowych, Siły Zbrojne RP mają do dyspozycji jedenaście prężnie
działających centrów, które w ramach różnorodnych form doskonalenia
zawodowego realizują szkolenia dla wszystkich rodzajów wojsk.
Kształcenie wyższe w Państwowej Straży Pożarnej realizowane jest w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej. Jest ona uczelnią publiczną, kształcącą strażaków Państwowej Służby Pożarniczej, a także funkcjonariuszy innych służb
oraz osoby cywilne. Zasadniczy profil kształcenia jest ukierunkowany na
bezpieczeństwo powszechne i ochronę ludzi. Ważną rolę w funkcjonowaniu
szkoły mają liczne kontakty zagraniczne, dzięki którym studenci uczelni mogą
systematycznie podnosić swoje kompetencje i korzystać z najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych. Działania uczelni są wspierane przez trzy
szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, szkołę podoficerską oraz

104

Marcin Liberacki

piętnaście ośrodków szkoleniowych. Mają one rudymentarne znaczenie we
właściwym kreowaniu kompetencji zawodowych strażaków Państwowej
Straży Pożarnej. Ośrodki szkolenia funkcjonują na poziomie wojewódzkim
i usytuowane są przy komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
Kompetencje zawodowe policjantów są kształtowane w jedynej tego typu
uczelni w kraju – Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jej główny nurt działalności skupia się na kształceniu kadr kierowniczych i dowódczych na potrzeby
tej formacji. Przygotowuje jednocześnie przyszłe kadry do wykonywania
zadań m.in. w Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, sądownictwie, prokuraturze, Służbie Więziennej oraz Straży Miejskiej. Absolwenci
tejże uczelni mogą ponadto znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, centrach kryzysowych, ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach
pozarządowych.
Jako ceniony ośrodek kształcenia w Polsce i na świecie, współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju oraz za granicą. Policja posiada system
kształcenia i szkolenia zawodowego, w ramach którego występują ponadto:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoła Policji w Pile, Szkoła Policji
w Słupsku oraz Szkoła Policji w Katowicach.
Straż Graniczna jest kolejną formacją analizowaną w opracowaniu. Kompetencje funkcjonariuszy tejże organizacji są kształtowane w następujących
ośrodkach: Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Centralnym
Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz Ośrodku Szkoleń
Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Centra te realizują przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji przedsięwzięć na stanowiskach przewidzianych dla podoficerów, chorążych i oficerów, poprzez realizację kursów
specjalistycznych, doskonalących oraz szkoleń.
Z kolei funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej podnoszą swoje
kwalifikacje zawodowe w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej
w Kaliszu, który jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Na szkolenia
przewidywane dla podoficerów, chorążych i oficerów kierowani są wyłącznie
funkcjonariusze i pracownicy tej formacji. Ośrodek wykonuje zadania tylko
na potrzeby funkcjonowania Służby Więziennej, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Ta główna placówka
dydaktyczna tej formacji mundurowej przygotowuje uczestników kursów
i szkoleń do objęcia stanowisk w Służbie Więziennej poprzez wyposażanie
ich w odpowiedni zasób wiedzy ogólnopenitencjarnej, społeczno-prawnej
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i specjalistycznej, a także kwalifikacje i umiejętności postępowania w różnorodnych okolicznościach zawodowych.
Żywiołowość zmian w środowisku bezpieczeństwa oraz wyłaniające się
zagrożenia sprawiły, że przeobrażenia systemu bezpieczeństwa państwa stały
się konieczne. To z kolei spowodowało zmiany wymagań stawianych przedstawicielom formacji mundurowych. Takie podejście znajduje potwierdzenie w prężnie działających ośrodkach kształcenia i szkolenia, zdolnych do
przekazywania aktualnej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do właściwej
identyfikacji pojawiających się zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa.
Każdy wykonywany zawód wymaga posiadania odpowiednich kompetencji.
Sytuacja taka dotyczy więc zawodu wykonywanego również przez członków
formacji mundurowych. Jego indywidualizm sprawia, że jest on silnie zdeterminowany niezbędnymi do jego wykonywania kompetencjami i umiejętnościami. Czynniki te są ważnym elementem właściwego wykonywania zadań
przez członków formacji mundurowych. Z kolei posiadanie odpowiedniego
poziomu wiedzy i umiejętności stanowi istotną przesłankę do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Zagadnienia te, wpisane w pragmatykę
służby żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy i strażaków, umożliwiają właściwą i oczekiwaną realizację przedsięwzięć stojących przed członkami formacji
mundurowych. Stąd też wykształcenie zawodowe i posiadane kompetencje są
ważkim czynnikiem determinującym wykonywanie profesji i w konsekwencji
zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli.
Dążąc do sprecyzowania kwestii odnoszących się do kwalifikacji niezbędnych
do wykonywania zawodu mundurowego, poniżej, na podstawie badań własnych1,
przedstawiam sugestie zgłaszane przez oficerów w powyższym zakresie:
• odpowiedni udział, w procesie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego zajęć praktycznych, w tym o zasięgu międzynarodowym, mających
odzwierciedlenie w przyszłych działaniach zawodowych,
• podnoszenie poziomu znajomości specjalistycznej dokumentacji formacji
mundurowych,

1 Terenowe badania własne realizowano w okresie 2009–2012 oraz 2014–2017 na grupach
oficerów formacji mundurowych. Największą populację stanowili oficerowie SZ RP
oraz Policji. Na kolejnych miejscach uplasowali się przedstawiciele Państwowej Straży
Pożarnej oraz Służby Więziennej, z którymi realizowano badania sondażowe za pomocą
wywiadu eksperckiego.
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• podnoszenie rangi znaczenia przedmiotów humanistycznych i społecznych, jako element niezbędny do właściwego sprawowania funkcji dowódczych, zarządzających i kierowniczych oraz współdziałania w grupie,
• nieustanne podnoszenie kwalifikacji, w tym językowych, które powinno
być rozumiane jako proces, nie zaś incydentalność,
• aktualność programów kształcenia i szkolenia, co odpowiada teraźniejszym zagrożeniom środowiska bezpieczeństwa.
Każdy zawód wymaga posiadania od jednostek pewnego zasobu wiedzy
i umiejętności, które są niezbędne do jego wykonywania. Tak również jest
z członkami formacji mundurowych. Te szczególne kompetencje są zdobywane m.in. podczas działalności służbowej oraz organizowanych przedsięwzięć
szkoleniowych i praktycznego działania.
Zasadniczym celem organizowanych wielu form podnoszenia kwalifikacji dla członków formacji mundurowych jest takie ich przygotowanie, aby
sprostali realizacji najbardziej trudnych zadań w nadzwyczaj wymagających
warunkach i podczas występowania różnych zagrożeń w środowisku bezpieczeństwa. Ustawiczne, a wręcz nawykowe uczestniczenie w studiach, kursach
i szkoleniach przez członków formacji mundurowych zapewnia nabycie przez
nich odpowiedniej wiedzy i umiejętności przydatnych w wykonywaniu zadań
służbowych. Wpływa jednocześnie na właściwe kształtowanie kompetencji
personalnych i społecznych, przygotowujących do wykonywania zadań na
stanowiskach kierowniczych, sztabowych oraz zabezpieczających.
Reasumując należy stwierdzić, że prezentowane formacje mundurowe
charakteryzują się cechą odróżniającą je od innych grup występujących w społeczeństwach. Jest nią wysoki poziom dyscypliny, która stanowi podstawę siły
i imperatyw ich działania. Wymieniona kategoria jest konieczna w wykonywaniu złożonych i niebezpiecznych zadań. Ta szczególna cecha rozwija pewne
zachowania, które często nazywane są mianem „esprit de corps”. Ten termin,
pochodzący z języka francuskiego ma wiele znaczeń i może być rozumiany
jako specyficzny system motywacyjny, poczucie szczególnej więzi z członkami
danej organizacji, pamięć o tych, którzy zginęli i wreszcie pewną niematerialną siłę działania grupy. Leksykon dydaktyczno-wychowawczy precyzuje
go jako (…) ducha oddziału, ducha koleżeństwa, ducha zbiorowości żołnierzy
zawodowych czy też patriotyzm oddziałowy. Na polu walki jest on uczuciem
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bliższym żołnierzowi, bardziej zrozumiałym i bezpośredniej odczuwalnym
nawet niż miłość Ojczyzny. W sytuacjach krytycznych, w warunkach działań
bojowych, ma decydujący wpływ na postawę moralną żołnierza, wyzwala
dodatkowe poświęcenie i siły w walce. Poczucie więzi z oddziałem, gotowość
poniesienia ofiary na rzecz kolegów i wspólnej walki stanowiły zawsze o wartości oddziałów [7, s. 294–295]. Często wynik działania, bitwy czy potyczki,
zgodnie z ideą „esprit de corps”, nie zależy od rozkazów przełożonych, liczby
armat lub ludzi, którzy oddali życie podczas wykonywania zadania, ale od tej
niematerialnej, niezwykłej wartości o olbrzymiej potędze. Zatem stan ducha
może spowodować zwycięstwo lub sukces wykonania zadania, lecz także
klęskę i upadek. Zaprezentowana ilustracja odnosi się nie tylko do wojska,
lecz z pewnością można ją powielać na inne grupy wykonujące z narażeniem
życia szczególnie ważne i trudne zadania, gdzie konieczne jest kolektywne
działanie oraz występują silne więzi wewnętrzne i przekonanie o realizowanej
wspólnej misji.
Istotną kwestią, na którą chcę zwrócić uwagę jest odpowiednie wielowymiarowe podejście do motywacji zatrudnionych członków formacji mundurowych. Otóż nie tylko czynnik ekonomiczny jest istotny, aczkolwiek potrzebny,
do osiągania dobrych wyników w pracy. Ważne jest także podejście ukierunkowane na konieczność dzielenia się (…) odpowiedzialnością za osiągnięcie
celów organizacyjnych i indywidualnych [6, s. 360]. Taka postawa negująca
wyłączenie aspekt ekonomiczny, czy tak zwanego humanistycznego traktowania nie stanowi wyrafinowanej metody oddziaływania w celu osiągnięcia
lepszych efektów pracy.
W celu realizacji złożonych przedsięwzięć mających zapewniać bezpieczeństwo, niezbędny w mojej opinii, jest właściwy dobór ludzi do zajmowania
stanowisk służbowych. Tak więc w formacjach mundurowych dużą wagę
przywiązuje się do kompetencji, kwalifikacji i wiedzy osób zajmujących stanowiska w tych strukturach. Pośród tych kategorii istotne jest ponadto, aby
dowódcy, szefowie (kierownicy, naczelnicy itp.) posiadali umiejętności nie
tylko kierowania czy dowodzenia, lecz także przewodzenia i menedżerskie.
Posiadanie takiego waloru, oprócz autorytetu formalnego, wynikającego z zajmowanego stanowiska, ułatwia realizację zakładanych celów i wykonywanie
zadań. Role kierownicze w systemach mundurowych różnią się zdecydowanie
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od tych, które są wykonywane w systemach cywilnych. Różnice wynikają ze
specyfiki wykonywanych zadań, odpowiedzialności za sprzęt specjalistyczny, często także za życie ludzi. Wszystko to w świetle przepisów prawnych
umożliwia formacjom mundurowym używanie najbardziej wyrafinowanych,
a jednocześnie niebezpiecznych narzędzi i technik. Stąd właśnie tak ważna jest
właściwa selekcja osób do zajmowania określonego stanowiska w hierarchii
służbowej. Ma to bezpośredni wpływ na funkcjonowanie całej grupy oraz
zgodne z prawem wykorzystywanie uprawnień, jakie są przynależne dla jej
członków. Bardzo często są to uprawnienia umożliwiające podejmowanie
działań, w których stawką jest ludzkie życie i zdrowie.
W świetle przeprowadzonych przeze mnie badań właściwość hierarchiczna członków instytucji mundurowych jest widoczna w kilku wymiarach. Otóż
są oni z jednej strony podporządkowani, z drugiej natomiast zdolni do wywierania wpływu na podległych żołnierzy, policjantów, strażaków bądź funkcjonariuszy. Można zatem powiedzieć, że członkowie formacji mundurowych są
zarówno mocodawcami, jak i realizującymi polecenia i rozkazy przychodzące
„z góry”. Zgodnie z posiadaną władzą, wynikająca z zajmowanego stanowiska
służbowego w hierarchii, przełożeni mogą wydawać polecenia podwładnym,
lecz również egzekwować je możliwymi dostępnymi sposobami.
W dobie dokonujących się współcześnie przemian w środowisku bezpieczeństwa, dotykających każdej sfery funkcjonowania człowieka oraz
w związku z wszechobecną globalizacją i niepewną sytuacją międzynarodową
zauważamy, że bezpieczeństwo państwa i jego obywateli nabiera szczególnego znaczenia. Na jego rozstrzygający kształt wpływ ma wiele czynników,
w tym między innymi, właściwy poziom kompetencji członków formacji
czuwających nad zachowaniem jego status quo. Wiedza i umiejętności żołnierzy, policjantów, strażaków i funkcjonariuszy są doskonalone i nabywane
nie tylko w codziennym działaniu, lecz przede wszystkim podczas procesu
szkolenia i kształcenia zawodowego. W swoich działaniach potwierdzają oni,
że szeroko pojęta edukacja sprzyja realizacji przedsięwzięć służbowych, nawet
w kontaktach w wymiarze multilateralnym. Pomaga w formułowaniu celów
podejmowanych działań oraz realizacji często złożonych procesów.
Istnieje wiele powodów potwierdzających stwierdzenie, że kultura, a wraz
z nią edukacja, stanowią ważne czynniki w zakresie utrzymywania i utrwalania bezpieczeństwa narodowego. Na uwagę w omawianym przeze mnie kontekście zasługuje twierdzenie Jana Czai, który sądzi, że stosunki międzynarodowe są niejako ukoronowaniem długiego procesu różnorodnych relacji między
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grupami społeczno-kulturowymi, układającymi się w długi ciąg interakcji, od
pojedynczych osób, poprzez grupy etniczne, religijne, aż po wielkie autoteliczne grupy kulturowe jakimi stawały się narody [3, s. 115]. Dlatego też dużego
znaczenia nabiera właściwe wykorzystanie edukacji nie tylko w wymiarze
międzynarodowym, lecz także państwowym. Dynamika wzajemnych relacji
pomiędzy państwami, grupami czy ludźmi, staje się poważnym bodźcem
wpływającym na kształt bezpieczeństwa. Wobec powyższego istotną rolę,
w ujęciu problematyki edukacji i bezpieczeństwa pełni system kształcenia,
szkolenia i doskonalenia zawodowego członków formacji mundurowych.
Podsumowanie

Podsumowując, warto podkreślić, iż funkcjonujące uczelnie „mundurowe”
zasługują na szczególną uwagę. Znalazły się bowiem, kilkanaście lat temu,
w powszechnym systemie szkolnictwa wyższego, obok uczelni „cywilnych”.
Stając się równoprawnymi podmiotami, kształcą żołnierzy, policjantów, strażaków i funkcjonariuszy, lecz także studentów cywilnych. Wkład w postaci
przekazywanych w tych uczelniach wartości i wiedzy oraz umiejętności
powoduje sukcesywną budowę społeczeństwa, które nie jest obojętne na sprawy bezpieczeństwa narodowego. Ważnym aspektem jest ścisła współpraca
pomiędzy placówkami edukacyjnymi znajdującymi się w podległości szefów
różnych resortów, tj. Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to
kolejny ważny przykład potwierdzający, że służby, które są przedmiotem
analizy podjętej w opracowaniu nie są luźno ze sobą powiązane. Ich wspólne
działania wynikają nie tylko z wykonywania zadań stricte kryzysowych, czy
wojennych, lecz także takich, u podłoża których leżą zagadnienia dotyczące
rozwoju zdolności w zakresie bezpieczeństwa państwa, odwołujące się do
domeny naukowej i dydaktycznej. Takie podejście ma także swoje dobre
strony w pozyskiwaniu nowych i niezbędnych kompetencji przez członków
formacji mundurowych, zwłaszcza, że obecna sytuacja bezpieczeństwa wymaga ścisłej, skoordynowanej współpracy i wymiany doświadczeń.
Niemalże każda osoba, której zainteresowania skłaniają się ku zagadnieniom funkcjonowania struktur, nie tylko związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa państwa zgodnie twierdzi, że współcześnie bardzo ważną
rolę we właściwym działaniu każdej instytucji, mają kompetencje zawodowe osób w nich zatrudnionych. Często także przytaczane są słowa Erharda

Schaschla, który twierdzi, iż przedsiębiorstwo jest tak dobre, jak dobrzy są jego
ludzie [5, s. 5]. W myśl tego słusznego twierdzenia, ważne w instytucjach
są kompetencje pracowników oraz ich należyte wykorzystywanie w czasie
wykonywania zadań służbowych. Trudne i odpowiedzialne wyzwania przed
jakimi stają członkowie formacji mundurowych wymagają profesjonalnego
przygotowania. Są one nieodłącznym elementem wykonywanego rzemiosła
przez żołnierzy, policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy.
Wpływ właściwego poziomu edukacji członków formacji mundurowych
jest widoczny we wszystkich obszarach ich funkcjonowania i jest swoistym
stabilizatorem wykonywanych zadań przez podległe struktury. Odpowiednie kompetencje wpływają na podejmowanie skutecznych działań, które
służą zapewnieniu bezpieczeństwa. Te „miękkie” predyspozycje są równie
ważne jako czynnik siły określany w uprawnieniach i posiadanym aparacie
techniczno-specjalistycznym, a odnoszącym się między innymi do stosowania
środków przymusu bezpośredniego oraz używania broni.
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Marketing relacji w administracji publicznej
wobec wyzwań zarządzania bezpieczeństwem
Abstrakt

Zarządzanie bezpieczeństwem jest specyficznym rodzajem zarządzania, ze względu na złożoność i wieloaspektowość ujmowania bezpieczeństwa. Obejmuje szereg
działań wymagających planowania, organizowania, motywowania (w tym przewodzenia) oraz kontrolowania procesów zarządczych realizowanych w poszczególnych
podsystemach. Znaczącą rolę w sprawnym funkcjonowaniu tychże podsystemów
odgrywa administracja publiczna pełniąca rolę służebną, a przy tym pierwszoplanową
z perspektywy kontaktów z odbiorcą – obywatelem.
A artykule przedstawiono korzyści płynące z efektywnego komunikowania się
administracji publicznej z otoczeniem poprzez wykorzystanie public relations. Wykazano, że idealnym narzędziem wspomagającym jest koncepcja marketingu relacji,
będąca również idealną płaszczyzną kształtowania kultury bezpieczeństwa poprzez
lojalność i otwartość władzy na potrzeby indywidualnego odbiorcy (obywatela).
Słowa kluczowe: zarządzanie bezpieczeństwem, administracja publiczna, marketing

relacji, public relations

Marketing of Relations in the Public Administration
in Relation to the Challenges of Safety Management

Abstract

Security management is a specific type of management, due to the complexity and
multifaceted nature of the security recognition. It includes a number of activities that
require planning, organizing, motivating (including conducting) and controlling
management processes implemented in each subsystem. A significant role in the
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efficient functioning of these subsystems is played by the public administration,
which plays a serving role, and at the same time a priority from the perspective of
contacts with the recipient – a citizen.
Considering above, the aim of the study was to present the benefits of effective
communication of the public administration with the environment through the use
of public relations. It has been shown that the ideal tool for assisting is the concept
of relationship marketing, which is also an ideal platform for shaping the security
culture through loyalty and openness of power to the needs of the individual recipient (citizen).
Keywords: security management, public administration, relationship marketing,
public relations

Wstęp

Problematyka bezpieczeństwa domaga się ciągłego zainteresowania, licznych
badań i dociekań naukowych, między innymi w kontekście budowania wizerunku administracji publicznej realizującej zadania na rzecz bezpieczeństwa,
zwłaszcza w skali mikro – tj. bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Metodą
godną uwagi zdaje się być kształtowanie kultury bezpieczeństwa w drodze
sprawnie funkcjonującego i zintegrowanego systemu bezpieczeństwa opartego na marketingu relacji.
Odpowiedzialne zarządzanie bezpieczeństwem wymusza stosowanie
coraz nowszych metod i narzędzi. Tradycyjne metody, nieuwzględniające
wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa oraz istoty czynnika ludzkiego w procesie
zarządzania bezpieczeństwem, nie gwarantują skuteczności. Postrzegana
przez obywatela jakość i wiarygodność świadczonych usług w ramach szeroko
rozumianego systemu bezpieczeństwa RP w dużym stopniu jest determinowana profesjonalizmem pracowników poszczególnych podsystemów bezpieczeństwa. Niezawodna interakcja między usługodawcą – przedstawicielem
podmiotu odpowiadającego za bezpieczeństwo a odbiorcą − obywatelem
potrzebującym pomocy i wsparcia jest istotna w kontekście budowania odporności społecznej, otwartości, kultury zaufania w relacji władza-obywatel.
W konsekwencji przyczynia się do kształtowania kultury bezpieczeństwa
poprzez nawiązywanie stałej i długotrwałej relacji. Szczególnie ważne staje
się to w wymiarze bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
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W artykule zaprezentowano istotę oraz główne komponenty koncepcji
marketingu relacji, a także zasoby strategiczne niezbędne do jej implementacji
na gruncie zarządzania bezpieczeństwem.
1. Rola administracji w sprawnym zarządzaniu bezpieczeństwem

Słowo „administracja” jest synonimem pomocy, służby, jednakże kojarząc
się z władzą, jawi się również jako synonim przewodnictwa, kierowania czy
też zarządu. Z kolei określenie „publiczna” oznacza „dotycząca ogółu ludzi;
służąca ogółowi, dostępna dla wszystkich” [10, s. 761].
Administrację publiczną można określić jako ogół przedsięwzięć i czynności organizacyjno-wykonawczych realizowanych na rzecz dobra wspólnego
przez różne podmioty i instytucje w zgodzie z określonymi prawem procedurami i formami działań. Głównym celem administracji publicznej jest zatem
zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli determinowanych koniecznością współżycia ludzi w określonych społecznościach.
Definiując pojęcie administracji publicznej jako ogół szczególnych czynności o charakterze służebnym opartym na zasadzie użyteczności i dostępności dla wszystkich obywateli, warto podkreślić, że pojęcie to jest szersze
od pojęcia administracji państwowej. Obejmuje ono bowiem nie tylko podmioty państwowe, ale też pozostałe podmioty administracji, nie wyłączając
podmiotów prywatnych.
Administracja publiczna z racji specyficznej i ważnej społecznie misji realizowanej na rzecz dobra wspólnego, w tym także na rzecz dobra
publicznego, jakim jest bezpieczeństwo powinna w sposób szczególny zabiegać o wysoką jakość świadczonych usług. Istotnym czynnikiem w tym
zakresie, warunkującym sprawność i skuteczność podejmowanych działań
jest ciągłe doskonalenie procesu komunikowania się wewnątrz jednostek
administracji publicznej, ale też, a może przede wszystkim, z otoczeniem
zewnętrznym (usługobiorcami). Umiejętność dzielenia się wiedzą, a także
efektywne przekazywanie informacji mają bowiem ogromny wpływ na
kształtowanie wizerunku oraz budowanie prawidłowych relacji urzędnik –
klient (obywatel).
Dodatkowym czynnikiem determinującym jakość pracy administracji
publicznej są jej cechy, do których zaliczyć można: „aktywność, inicjatywę,
działalność ukierunkowaną na przyszłość, podejmowanie konkretnych
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środków do uregulowania spraw jednostkowych oraz podejmowanie działań służących urzeczywistnieniu określonych przedsięwzięć” [11, s. 22–23].
Wymienione cechy nabierają szczególnego znaczenia w przypadku praktycznej realizacji zadań stricte związanych z bezpieczeństwem obywateli.
Stwierdza się, że administracja publiczna winna wykazywać aktywność, wychodząc naprzeciw potrzebom zmieniającego się otoczenia z różnymi inicjatywami ukierunkowanymi na dobro obywatela, podnosząc tym samym
jakość działań organizacyjnych w kontekście dobra publicznego, jakim jest
bezpieczeństwo.
W dobie współczesnych wyzwań, sposób funkcjonowania administracji
publicznej ulega zmianom. Zakres realizowanych przez nią zadań nie sprowadza się jedynie do rutynowych i powtarzalnych spraw pojedynczych petentów.
Podstawą realizowanych przez nią zadań staje się rozwiązywanie złożonych
problemów społecznych, efektywne dostarczanie usług publicznych, a także
zarządzanie organizacjami i sprawami publicznymi w obliczu ciągłych zmian.
W związku z tym trudno jest mówić o modelu odizolowanego od wszelkich kontaktów interpersonalnych i zamkniętym w swoim biurze urzędniku. Bardziej adekwatnym modelem jest sprawnie działający administrator,
a nawet menedżer, posiadający nie tylko wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, ale też wiedzę ekonomiczną, menedżerską, psychologiczną czy społeczną. Współczesny urzędnik nie tylko musi posiadać zdolność skanowania
wewnętrznej rzeczywistości urzędu, ale także musi być otwarty na kontakty
zewnętrzne i efektywne porozumiewanie się z otoczeniem. Urzędniczy model
funkcjonowania władzy publicznej powinien być zastępowany przez model
menedżerski.
W konsekwencji strategicznym obszarem działania władzy publicznej
winna być komunikacja i partycypacja społeczna. Podstawą działania musi
być rzetelna i profesjonalna wiedza, wnikliwe rozpoznanie potrzeb otoczenia,
przemyślany i kompleksowy plan działania oraz konsekwentna jego realizacja.
Należy bowiem być świadomym, że bez tego zarządzanie publiczne nie może
być efektywne, gdyż nie można sprawnie prowadzić żadnej polityki. Trudno
też o skuteczne definiowanie i osiąganie celów publicznych, nie mówiąc
o projektowaniu zmian i zarządzaniu nimi.
W związku z tym kluczowe w funkcjonowaniu administracji publicznej
staje się rozwijanie umiejętności współpracy opartej na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu oraz skutecznym komponowaniu procesów komunikowa-
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nia. Osiągnięcie tegoż postulatu jest możliwe dzięki właściwie zaplanowanym
i kompleksowym działaniom mającym na celu promowanie i ochronę wizerunku instytucji publicznej. Z pewnością pożądana jest również umiejętność
budowania relacji z klientem poprzez kreowanie kultury zaufania i otwartości
zarówno wewnątrz danej instytucji, jak i w kontaktach zewnętrznych.
2. Proces komunikacji w zarządzaniu bezpieczeństwem a public relations

Proces komunikacyjny w omawianym obszarze ma charakter bardzo formalny. Można go określić jako domenę swoistej debaty publicznej między
obywatelem a władzą, ale także jako obszar, w którym formuje się opinia
publiczna.
Priorytetowymi sferami działań stają się zatem:
• komunikacja interpersonalna,
• komunikacja instytucjonalna,
• komunikacja masowa.
Ponadto w każdej z tych płaszczyzn można wyróżnić następujące czynności:
• doskonalenie sposobów udostępniania informacji klientom (obywatelom),
• doskonalenie wewnętrznego procesu przepływu informacji, sposobu
gromadzenia, przetwarzania oraz archiwizowania informacji,
• doskonalenie złożonego procesu komunikacji z otoczeniem poprzez
relacje partnerskie między różnymi podmiotami.
Mając na uwadze fakt, że funkcjonowanie każdej organizacji oparte jest
na procesie komunikowania się zarówno wewnątrz organizacji, jak i z jej
otoczeniem zewnętrznym, stwierdza się, że warunkiem efektywnego komunikowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem jest dialog społeczny. Otwartość
działań i możliwość merytorycznych dyskusji wśród pracowników poszczególnych podsystemów bezpieczeństwa opartych na wymianie prawdziwych
i pełnych informacji pozwala na wymianę dobrych praktyk.
Podobnie warunkiem osiągania pozytywnych efektów w działalności
komunikacyjnej administracji publicznej są rzetelnie i systematycznie przekazywane informacje na zewnątrz. Józef Oleński zauważa, że: „informacja staje się w coraz szerszym zakresie dobrem publicznym. Człowiek, aby
być pełnoprawnym i sprawnym członkiem społeczeństwa oraz aktywnym
podmiotem gospodarczym, musi przez cały czas uzupełniać swoje zasoby
informacyjne” [12, s. 43].
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Jednakże najważniejsza jest skuteczność komunikowania się, która polega
na tym, aby przekazywana informacja była w ten sam sposób zdefiniowana
przez wszystkich uczestników procesu wymiany informacji. „Nie ma instytucji
składającej się z jednorodnych ludzi. Zazwyczaj jest zbiorem pracowników
o różnym poziomie wykształcenia, umiejętności oraz różnych cechach osobowości. Każdy z nich wykonuje ponadto inny rodzaj pracy. Każdy w końcu
odgrywa inną rolę w firmie i z innego punktu widzenia rozpatruje wydarzenia i informacje. Każdemu z nich będą potrzebne zatem inne informacje
i komunikaty, przekazane w różnym czasie i w różnych formach” [15, s. 98].
Komunikowanie łączy się z interakcją obu stron komunikatu. Każda ze stron
odbierając przekaz, ma pewne wrażenia, odczucia. Proces komunikacji winien
być realizowany w sposób merytoryczny i zrozumiały dla odbiorców, dlatego
tak ważne staje się ustawiczne kształtowanie polityki informacyjnej.
Powyższe dowodzi o złożoności problemu oraz konieczności wieloaspektowego podejścia do zagadnienia związanego z komunikowaniem się administracji z otoczeniem, a jednocześnie z potrzebą kształtowania jej dobrego wizerunku. Odpowiedzią na powyższe potrzeby jest zatem skuteczne rozwijanie
koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej, w której wykorzystać
należy public relations.
Philip Kotler – amerykański ekonomista i autor „biblii” marketingu −
określa public relations jako „wszelkie działania mające na celu promowanie
lub/i ochronę wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu” [9, s. 546].
Public relations nie jest jednorazowym i krótkotrwałym działaniem nastawionym na szybki zysk, lecz posiada znamiona ciągłego i złożonego procesu.
Polega na konsekwentnym i profesjonalnym budowaniu relacji zarówno
z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Może być również wartością
dodaną w kreowaniu kultury organizacyjnej w poszczególnych instytucjach,
w ramach szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa.
Warto więc porzucić błędne przekonanie, że zabiegi public relations służą
jedynie poprawianiu rentowności i zysku firm czy koncernów. Celu działań
nie należy przekładać jedynie na zysk finansowy. Istotnym profitem instytucji
jest także zyskanie przychylności społeczeństwa czy wykreowanie określonego,
pożądanego wizerunku.
W związku z tym zarówno przepływ informacji, jak i pozostałe czynności
im towarzyszące muszą być tak zaplanowane, aby przynosiły oczekiwane
rezultaty i przyczyniały się do budowy dobrego wizerunku administracji
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publicznej partycypującej w procesie zarządzania bezpieczeństwem, a w konsekwencji do dialogu społecznego.
W jednej z popularnych definicji public relations podano, że jest to:
„(…) funkcja zarządzania, która nawiązuje i podtrzymuje wzajemnie korzystne stosunki między instytucją oraz grupami (publics), od których zależy jej
sukces lub klęska” [2, s. 17].
Uwzględniając fakt, że public relations jest sztuką osiągania harmonii
z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej
informacji, warto w tym miejscu zaakcentować, że podstawowym czynnikiem
utrudniającym czy wręcz uniemożliwiającym nawiązanie dialogu społecznego
jest „wszechobecna manipulacja informacją, prawdą, komunikacją” [6, s. 114].
Sztuka public relations wymaga zatem umiejętności „skanowania otoczenia”
czy też talentu do wyczuwania emocji otoczenia, a dopiero później wiedzy
i działania. Dlatego też istotnymi wartościami w realizacji przedsięwzięć
związanych z public relations powinny być przede wszystkim: transparentność, uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, zaufanie i zrozumienie.
Z pomocą w osiąganiu zadowalających wyników w tym obszarze przychodzi marketing relacji, w którym szczególny nacisk położono na działania
mające na celu zwiększanie lojalności klientów poprzez budowanie z nimi
trwałych, partnerskich więzi oraz bezpośrednich relacji. W konsekwencji
stwarza okazję do kształtowania kultury bezpieczeństwa opartej na otwartości i zaufaniu.
3. Istota i główne komponenty marketingu relacji

Pojęcie marketingu ewaluuje, dlatego nie należy go kojarzyć tylko z handlem
i sprzedażą. Marketing jest pewnego rodzaju filozofią zarządzania organizacją, nastawioną na oczekiwania i preferencje odbiorcy końcowego (klienta)
oraz osiąganie zamierzonych rezultatów. Współczesny marketing oparty jest
na idei zdobywania, utrzymywania i rozwijania klienta poprzez kreowanie
i komunikowanie mu wartości, które mają dla niego największe znaczenie.
Uwzględniając powyższe, postuluje się implementację zagadnień związanych z marketingiem na grunt zarządzania bezpieczeństwem. Autorskie ujęcie
marketingu w bezpieczeństwie traktuje go jako proces społeczny i zarządczy,
dzięki któremu podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo są w stanie
zaspokoić potrzebę poczucia bezpieczeństwa jednostki poprzez szacowanie

118

Monika Wojakowska

i analizę ryzyka, oferowanie konkretnych rozwiązań systemowych oraz adekwatne do potrzeb komunikowanie wartości i postaw właściwych kulturze
bezpieczeństwa.
Oczywiście, aby powyższe mogło być realizowane, potrzebni są kompetentni menedżerowie bezpieczeństwa, świadomi konieczności uznania
wartości współpracy wielu podmiotów, komplementarności umiejętności
oraz wiedzy eksperckiej z wielu dziedzin, ale przede wszystkim otwartości na
potrzeby odbiorców świadczonego dobra. W tym właśnie zakresie pomocny
jest marketing relacji.
Za twórcę pierwszej definicji marketingu relacji uznaje się Leonarda Berry, który określił go w sposób następujący: „marketing relacji to tworzenie,
utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem, gdzie pozyskanie nowego
klienta stanowi jedynie pierwszy krok w procesie marketingu” [13, s. 46].
Autor powyższej definicji sprowadza istotę zagadnienia do budowania
relacji z klientem, podkreślając jednocześnie jej długoterminowy charakter.
Jednakże stanowisko to z pewnością nie oddaje całości zagadnienia.
Dość zbliżone stanowisko, aczkolwiek podkreślające dodatkowo potrzebę
obopólnej realizacji celów poprzez wymianę poczynionych obietnic, przedstawia Christian Grönroos. Proponuje on następujące ujęcie zagadnienia:
„Marketing relacji to tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie więzi z klientami
i ich partnerami w taki sposób, aby cele obu stron zostały osiągnięte poprzez
obustronną wymianę i realizację poczynionych obietnic” [13, s. 47].
Powyższe podejście dotyka istoty problemu, jakim jest potrzeba kreowania kultury bezpieczeństwa w kontekście budowania trwałej więzi, relacji
władza-obywatel, opartej na wzajemności. Wzajemność tych relacji przejawia się w budowaniu przestrzeni umożliwiającej poznawanie i identyfikację
potrzeb społecznych oraz dobór odpowiednich narzędzi w celu sprostania
oczekiwaniom danej społeczności.
Bardzo interesujące podejście, a jednocześnie bliskie zaproponowanej
idei kreowania kultury bezpieczeństwa opartej na budowaniu trwałych więzi,
zaprezentowali Nikolas Tzokaz i Michael Saren. Traktują oni marketing relacji
jako „proces planowania, rozwoju i pielęgnowania klimatu więzi promującego dialog między firmą i jej klientami. Jego następstwem będzie wpojenie
wzajemnego zrozumienia i zaufania oraz respektowanie możliwości każdej
ze stron w zgodzie z ich rolami ustalonymi na rynku i w społeczeństwie”
[13, s. 47–48].
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Oryginalność tego podejścia wynika przede wszystkim z faktu zaakcentowania potrzeby wzajemnego zrozumienia i zaufania obu stron.
Analizując różne podejścia do zagadnienia, podkreślić należy nieoceniony
wkład polskich autorów w formułowanie definicji marketingu relacji.
Krzysztof Fonfara opisuje swoje podejście do marketingu relacji w sposób
następujący: „koncepcja marketingu relacji kładzie nacisk na proces zarządzania, tj. tworzenia, rozwoju i utrzymania powiązań firmy z innymi podmiotami
w procesie tworzenia oraz dostawy produktów i usług. Dodatkowo podkreśla
ona trwały charakter powiązań między partnerami wymiany. Stworzenie
i utrzymanie tych powiązań wymaga czasu, wysiłku i pieniędzy” [4].
Autor tej definicji w sposób szczególny eksponuje rolę powiązań firmy
z podmiotami zewnętrznymi, sygnalizując jednocześnie, że powyższe domaga
się czasu i niezbędnych nakładów finansowych. Przekładając to na grunt zarządzania bezpieczeństwem, stwierdza się, że niezbędne staje się budowanie
partnerskich relacji i nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami w celu
ciągłego podnoszenia jakości zarządzania bezpieczeństwem.
Podsumowując, marketing relacji oznacza pewną koncepcję działania opartą na otwartości i wzajemnym zaufaniu ułatwiającym utrzymywanie relacji
z klientem (obywatelem). Jest to proces, w którym szczególny akcent kładzie
się na działania mające na celu budowanie trwałych, partnerskich więzi i bezpośrednich relacji z potencjalnymi partnerami i odbiorcami dobra publicznego.
Jednakże podkreślić należy, że budowanie trwałych więzi jest długim
procesem, wymagającym czasu i obustronnego zaangażowania. Dlatego też
istotnym czynnikiem warunkującym sprawność tegoż procesu jest skuteczne
komunikowanie się, przekaz informacji, identyfikacja wzajemnych potrzeb
i oczekiwań. Jednym słowem, preferowany jest otwarty i wielostronny dialog,
w którym istotne miejsce mają również wewnętrzni odbiorcy, mianowicie
pracownicy administracji publicznej. Na rys. 1 przedstawiono uproszczony
model potencjalnych partnerów/odbiorców partycypujących w funkcjonowaniu administracji publicznej w kontekście zarządzania bezpieczeństwem.
Tradycyjne działania marketingowe w centrum zainteresowania stawiają
produkt lub usługę. Przekładając to na język zarządzania, można mówić, że
tradycyjna koncepcja preferuje podejście zadaniowe. Natomiast koncepcja
marketingu relacji na pierwszym miejscu stawia klienta, a dokładniej zrozumienie jego potrzeb i preferencji. Przenosząc to na grunt specyfiki zarządzania
bezpieczeństwem, najważniejszym staje się człowiek − obywatel (usługobiorca)
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dóbr publicznych. Jednakże warto podkreślić, że celem marketingu relacji jest
także poczucie satysfakcji pozostałych odbiorców/partnerów, nie pomijając
nikogo (są to wpływowe instytucje czy dostawcy usług zewnętrznych).

Rys. 1. Model potencjalnych partnerów w marketingu relacji w zarządzaniu
bezpieczeństwem
Źródło: opracowanie własne

W tradycyjnym ujęciu działania marketingowe skupiają się wokół tzw.
koncepcji 4P (Product, Price, Place, Promotion), czyli produkcie, cenie, dystrybucji i promocji. Z kolei w marketingu relacji zastąpiono to podejście, koncepcją 5I (Identification, Individualization, Interaction, Integration, Integrity),
czyli identyfikacja, indywidualizacja, interakcja, integracja i spójność [14].
Wobec powyższego marketing relacji cechuje kompleksowość i wieloaspektowość podejścia. Uwzględniając potrzebę nawiązywania trwałych
relacji, staje się bliższy potrzebom i oczekiwaniom usługobiorców, czyli obywateli. Stwarza tym samym przestrzeń do wymiany informacji, tzw. feedbacku,
co w konsekwencji prowadzi do podnoszenia jakości świadczonych usług.
Marketing relacji wzmacnia poczucie wartości nie tylko wśród klientów, ale
przede wszystkim wzmacnia potencjał ludzi pracujących w administracji
publicznej na rzecz bezpieczeństwa.
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4. Strategiczne zasoby niezbędne we wdrażaniu koncepcji
marketingu relacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

Wdrażanie nowych koncepcji wymaga odpowiedniego przygotowania, zarówno od strony technicznej (opracowanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawych), jak i merytorycznej (odpowiednie przygotowanie ludzi obsługujących
nowy system, jak i uświadomienie odbiorców). W związku z tym, niezbędna
jest organizacja szkoleń i kursów wśród kadry promującej nową ideę oraz odpowiednie kampanie informacyjno-promocyjne adresowane do społeczeństwa.
Ian H. Gordon ujmuje to w następujący sposób: „Warunkiem uzyskania
pożądanych rezultatów w marketingu relacji jest pojawienie się nowych zdolności wytwórczych posiadanych zasobów” [5, s. 89.]. To podejście dowodzi,
że nowe koncepcje nie wymagają wielkich rewolucji i reform. Wystarczą
jedynie mądrzy menedżerowie, którzy umiejętnie wykorzystają dostępne
zasoby i trafnie wydobędą ich potencjał.
Marketing relacji w zarządzaniu bezpieczeństwem należy rozważać w kilku obszarach odpowiadających poszczególnym elementom istotnym w każdym systemie organizacyjnym. Na rys. 2 zaprezentowano schematyczne
ujęcie zasobów niezbędnych w realizacji działań z zakresu marketingu relacji.

Rys. 2. Strategiczne zasoby przy realizacji marketingu relacji
Źródło: opracowanie własne
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Zbudowanie trwałych relacji, z których korzyści będą czerpać zarówno
podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo, jak i obywatele, nie byłoby możliwe bez sprzyjających im kultury organizacyjnej i systemów wartości. Ważne
jest, aby kadra kierownicza była świadoma znaczenia i roli odbiorców dobra
publicznego – obywateli w kreowaniu jakości bezpieczeństwa, a następnie,
co wydaje się być najważniejsze, zastosowała to w konkretnych działaniach
na rzecz kreowania kultury bezpieczeństwa. Wśród najważniejszych należy
wymienić:
• otwartość na zmiany oraz nowości – m.in. nowe sposoby pracy, nowe
narzędzia pracy, nowe sposoby podejmowania decyzji;
• współpraca zewnętrzna – wymaga otwartości i zaufania w kontaktach
z partnerami zewnętrznymi;
• uznanie wartości pracy zespołowej – otwartość na partycypację i poszanowanie komplementarności umiejętności poszczególnych członków i grup
pracowniczych, uznanie wartości pracy interdyscyplinarnych zespołów
zadaniowych;
• chęć dzielenia się wiedzą – informacja o procesach zachodzących w danej
instytucji, to istotny element w budowaniu strategii sukcesu;
• zaufanie do innych pracowników i instytucji jako całości.
Tak przygotowany system organizacyjny w ramach zarządzania bezpieczeństwem może skupić się wokół identyfikacji potrzeb społecznych. Centralnym punktem procesów w ramach marketingu relacji w zarządzaniu bezpieczeństwem jest człowiek. Wśród najistotniejszych zadań można wymienić:
• identyfikację potrzeb społeczności lokalnych w celu zindywidualizowania
podejścia do oczekiwań obywateli;
• monitorowanie i prognozowanie zagrożeń lokalnych;
• bieżąca obsługa i wsparcie osób potrzebujących pomocy;
• szkolenia i kampanie informacyjne, budujące odporność społeczną;
• projektowanie nowych rozwiązań systemowych;
• wypracowywanie nowych sposobów i miejsc na wypracowywanie wspólnych oczekiwań;
• wdrażanie programów prewencyjnych mających na celu budowanie sieci
kontaktów i grup lokalnych menedżerów bezpieczeństwa.
W warunkach marketingu relacji znajomość i zrozumienie potrzeb obywateli oraz umiejętność określenia obecnego i przyszłego poziomu gotowości
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, stanowi podstawę przy
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wyborze celów i strategii bezpieczeństwa w danych regionie. Marketing relacji
nastawiony na personalizację, integrację i indywidualizację, wyznacza jednocześnie kierunek działania w zarządzaniu bezpieczeństwem, a mianowicie
kreowanie kultury bezpieczeństwa poprzez zapewnianie bezpieczeństwa
społeczności lokalnych. Marketing relacji preferuje zatem oddolne podejście
lub tzw. od szczegółu do ogółu.
Marketing relacji w centrum działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa stawia potrzebę doskonalenia bezpieczeństwa indywidualnego,
które determinuje poziom bezpieczeństwa zbiorowego. Podejście relacyjne
prowadzi do skuteczniejszego poznawania i identyfikacji zarówno potrzeb,
jak i ryzyk występujących w danym rejonie. Istotną wartością dodaną marketingu relacji w zarządzaniu bezpieczeństwem jest możliwość zmniejszania
dystansu miedzy władzą a obywatelem, a co za tym idzie zwiększa szanse na
zaangażowanie społeczeństwa w realizację działań na rzecz bezpieczeństwa.
Im większa świadomość społeczna, tym większa odporność i skłonność do
partycypacji na rzecz bezpieczeństwa.
Podsumowanie

Dynamika zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa jest tak duża,
że nieustannie skłania do refleksji nad skutecznością i trafnością podejmowanych działań na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Interdyscyplinarny charakter bezpieczeństwa determinuje potrzebę podejmowania
przeróżnych działań mających na celu usprawnianie tego procesu poprzez
efektywne zarządzanie bezpieczeństwem.
Realizacja szeregu działań w złożonym procesie zarządzanie bezpieczeństwem wymaga starannej organizacji i sprawnej koordynacji prac wielu podmiotów w ramach systemu bezpieczeństwa RP. Determinuje to potrzebę docenienie i optymalnego wykorzystywania dostępnych narzędzi i form zarządzania
oraz wiedzy ekspertów z różnych dziedzin, w tym także z zakresu marketingu.
Racjonalne działania w tym obszarze domagają się profesjonalizmu w zakresie przygotowywania odpowiedniej kadry – rozwijając ich kompetencje
menedżerskie oraz kształcąc odpowiednio sprofilowane grupy eksperckie.
Powyższa koncepcja zapewni nie tylko wyższą jakość pracy na poziomie grup
kierowniczych, ale też w sposób naturalny zapewni wysoką jakość świadczonych usług na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W kontekście

124

Monika Wojakowska

powyższego można będzie mówić o kształtowaniu kultury bezpieczeństwa
i budowaniu odporności społecznej, opartych na zaufaniu i świadomym
zaangażowaniu społeczeństwa w kwestie kreowania bezpiecznego otoczenia.
W dobie ciągłych zmian i niepewności należy bowiem ukierunkować swoją
działalność na kształcenie i wychowywanie liderów niezawodności (ekspertów
dziedzinowych). Przyszłością zarządzania bezpieczeństwem winno się uczynić wartość pracy zespołowej w interdyscyplinarnych grupach eksperckich.
Umożliwi to budowanie nowych modeli czy projektowanie mechanizmów
najlepiej odpowiadających potrzebom jednostek i grup społecznych. Z pewnością dobrym rozwiązaniem będzie wdrażanie projektów mających na celu
kształtowanie kultury bezpieczeństwa poprzez odpowiednią edukację społeczeństwa, realizację projektów i programów prewencyjnych budujących odporność społeczności na wypadek zdarzeń niekorzystnych. Szczególny nacisk
powinien być położony na kształcenie władz lokalnych odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo (wojewodów, starostów, burmistrzów), a także opracowywanie programów szkoleń dedykowanych dla lokalnych liderów bezpieczeństwa, osób znanych, szanowanych, osób z inicjatywą lokalną, obdarzanych
autorytetem wśród danej społeczności lokalnej. Zasadniczymi zadaniami
lokalnych liderów bezpieczeństwa byłoby inicjowanie przedsięwzięć edukacyjnych poprzez tworzenie przyjaznej przestrzeni do spotkań towarzyskich, przy
jednoczesnym rozwijaniu pasji i zainteresowań w kulturze bezpieczeństwa.
Reasumując, do realizacji powyższych bądź wielu innych koncepcji zarządzania bezpieczeństwem niezbędne wydaje się rozwijanie i doskonalenie kompetencji menedżerskich, ze szczególnym naciskiem na kompetencje społeczne.
Właściwie zaplanowany i skutecznie realizowany plan public relations
pozwala zbudować zaufanie do instytucji oraz zapewnić ochronę przed błędną
interpretacją wykonywanych działań. Doceniając więc wartość idei budowania dialogu społecznego oraz przywracania zaufania i społecznego poparcia,
public relations w tandemie z marketingiem relacji mogą być idealną formą
działań administracji publicznej w kontekście doskonalenia procesu zarządzania bezpieczeństwem.
Marketing relacji tworzy wartość dodaną dla wszystkich odbiorców dobra
publicznego. Natomiast miarą jakości tejże współpracy są długoterminowe
relacje, którym towarzyszy miła atmosfera, troska o dobro i poczucie bezpieczeństwa obywatela, miła obsługa, życzliwość, rzetelność i kompetencje
pracowników administracji.
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Analiza kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Rady Ministrów w zakresie kierowania
bezpieczeństwem1
Abstrakt

Zaprezentowany system rządów w państwie oraz podstawowe zasady ustrojowe
zawarte w Konstytucji w sposób bezpośredni wpływają na pozycję i kompetencje
poszczególnych organów w sferze bezpieczeństwa, a także obronności państwa.
Niniejsze dało podstawę do podjęcia analizy kompetencji organów w zakresie kierowania bezpieczeństwem. W przedmiotowym artykule przedstawiono kompetencje
Prezydenta RP, a następnie zwrócono uwagę na szczególnie ważną rolę Rady Ministrów, charakteryzując uprzednio system bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Słowa kluczowe: system bezpieczeństwa, kompetencje, kierowanie bezpieczeństwem

Analysis of the Competence of the Highest State
Authorities in the Area of Safety Management
Abstract

The presented system of government in the state and basic constitutional principles contained in the constitution directly influence the position and competence of
individual authorities in the sphere of security as well as state defense. These provided
the basis for an analysis of the competences of the authorities in the field of safety
management. The article presents the competences of the President of the Republic
of Poland, and then attention was paid to the particularly important role of the
Council of Ministers, characterizing the security system of the Republic of Poland.
Keywords: security system, competencies, safety management
1 Artykuł powstał w ramach pracy naukowo-badawczej pt. „Kierowanie bezpieczeństwem
narodowym” S/E-422/5/16/17.
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Wprowadzenie

Analiza regulacji prawnych określających kompetencje organów w zakresie
kierowania bezpieczeństwem pozwala na stwierdzenie, iż ich rola w tej płaszczyźnie jest bardzo ważna. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa
i porządek publiczny spoczywa na wielu podmiotach. Niewątpliwie można
ją przypisać organom władzy i administracji rządowej oraz samorządowej.
Powyższe ma potwierdzenie w tym, iż przytoczone organy władzy aktywnie
uczestniczą w kształtowaniu bezpieczeństwa, które znajduje się w ich otoczeniu.
Przystępując do analizy kompetencji najwyższych organów państwa w sferze bezpieczeństwa, istotne staje się uprzednie zwrócenie uwagi na kwestie
dotyczące klasyfikacji kompetencji. W literaturze przedmiotu można spotkać
dwa kryteria klasyfikacji kompetencji organów państwa, a mianowicie podążając za Sarneckim kryterium merytoryczne i formalne.
Kryterium merytoryczne rozumiane jest jako grupowanie kompetencji
ze względu na podobieństwo efektów wywołanych przez ich stosowanie, czy
też z uwagi na podobieństwo zadań, których realizacji poszczególne grupy
kompetencji mają służyć [14].
Inną klasyfikacją uprawnień jest klasyfikacja oparta na kryterium formalnym, to znaczy na sposobie wykonywania kompetencji. W odniesieniu do
prezydenta można wyróżnić: kompetencje wykonywane samodzielnie lub na
wniosek innych organów, a także kompetencje, których ważność uzależniona byłaby od kontrasygnaty oraz te, które wykonywane są w porozumieniu
z innymi organami państwowymi [14].
1. Systemy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Za bezpieczeństwo można uznać, że jest to jedna z dwóch najważniejszych
składowych podstawowej funkcji każdego państwa tuż obok rozwoju. Jest
ona wyraźnie określona w art. 5. Konstytucji, który stanowi, że: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium,
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.
System bezpieczeństwa państwa, to inaczej całość sił w znaczeniu podmiotów, środków oraz zasobów przeznaczonych przez państwo do realizacji zadań
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w dziedzinie bezpieczeństwa i odpowiednio do tych zadań zorganizowana
w tak zwane podsystemy i ogniwa, a także utrzymywana i przygotowywana [1].
Składa się on z podsystemów: kierowania i wykonawczego, który natomiast składa się z podsystemów operacyjnych (obronny i ochronny) oraz
podsystemów wsparcia (społeczny i gospodarczy) [8, s. 13, 43–56] (tabela 1).
Tabela 1. Ukształtowanie systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

System bezpieczeństwa RP





Podsystem kierowania
•
•
•
•

Parlament
Prezydent
Rada Ministrów
Centralne organy administracji rządowej
• Organy dowodzenia
Sił Zbrojnych
• Władze samorządowe
• inne

Podsystem wykonawczy
Podsystem operacyjny

Podsystem wsparcia

Obronny:

Społeczny:

• Siły zbrojne
• Dyplomacja
• Służby specjalne
działające na rzecz
obronności
• Przemysł obronny
• Potencjał naukowo-badawczy

• System ochrony dziedzictwa narodowego
• Instytucje edukacji dla
bezpieczeństwa
• Media w systemie
bezpieczeństwa narodowego
• Przeciwdziałanie zagrożeniom demograficznym
• Bezpieczeństwo socjalne

Ochronny:

Gospodarczy:

• Wymiar sprawiedliwości
• Służby specjalne
• Policja
• Straże i inspekcje
• System ratowniczo-gaśniczy
• Podmioty prywatne
(firmy ochrony osób
i mienia)
• Organizacje pozarządowe

• Instytucje bezpieczeństwa finansowego
• Podmioty bezpieczeństwa energetycznego
• System rezerw strategicznych
• Bezpieczeństwo żywnościowe
• Podmioty ochrony środowiska naturalnego
• Jednostki naukowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]

130

Magdalena Gikiewicz, Klaudia Jarzynka

Można uznać, że podsystem kierowania jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego, który tworzony jest przez organy władzy
publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych, wykonujących zadania
związane z bezpieczeństwem narodowym wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym (sztabowym) oraz procedurami funkcjonowania
i stosowną infrastrukturą (stanowiska i centra kierowania oraz zarządzania,
system łączności). Ważnym elementem systemu są także organy dowodzenia
Sił Zbrojnych RP. Zatem system kierowania ma istotne znaczenie dla całego
systemu bezpieczeństwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
Struktura organizacyjna systemu kierowania powstaje poprzez połączenie
ujęcia funkcjonalnego z rzeczywistą strukturą władzy wykonawczej. Można
w nim zatem wyróżnić nadrzędny podsystem kierowania bezpieczeństwem
narodowym, a w sferze wykonawczej cztery zasadnicze poziomy zarządzania –
centralny, wojewódzki, powiatowy oraz gminny [4, s. 357–359].
Podsystem kierowania tworzą organy władzy publicznej i kierownicy
jednostek organizacyjnych, które wykonują zadania związane z bezpieczeństwem narodowym oraz organy dowodzenia Sił Zbrojnych RP. Szczególna
rola w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym przypada Parlamentowi,
Prezydentowi RP i Radzie Ministrów wraz z organami doradczymi, tj. Radą
Bezpieczeństwa Narodowego i Biurem Bezpieczeństwa Narodowego będących organami decyzyjnymi, dla których Rada Gabinetowa stanowi forum
uzgodnień politycznych. Składowymi podsystemu kierowania są również
centralne organy administracji państwowej (ministrowie, centralne organy
administracji rządowej, agencje), terenowe organy administracji rządowej
(wojewódzkie, powiatowe, gminne) oraz infrastruktura kierowania [2, s. 43].
Przygotowanie systemu kierowania polega na planowaniu, organizowaniu
i realizowaniu przedsięwzięć zapewniających organom władzy wykonywanie
zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie
pokoju, w czasie wojny, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa, a także w razie wystąpienia działań terrorystycznych
lub podczas innych szczególnych zdarzeń. Naczelnym zadaniem podsystemu
kierowania jest zapewnienie ciągłości podejmowania decyzji i działań w celu
utrzymania bezpieczeństwa narodowego.
Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym realizuje zadania
związane z:
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• monitorowaniem źródeł zagrożeń, określaniem ich skali oraz możliwości
ewentualnego rozwoju,
• zapobieganiem wystąpieniu zagrożeń bezpieczeństwa RP, a także poza
jej granicami,
• zapobieganiem skutkom tychże zagrożeń oraz ich usuwaniem,
• kierowaniem obroną narodową.
Dlatego cechują go, jak zauważa P. Sienkiewicz, szczególne właściwości:
• stabilność – zdolność utrzymania stanu równowagi dynamicznej,
• adaptacyjność – przystosowanie się do zmian otoczenia,
• spójność (koherencyjność) – zdolność utrzymania niezbędnych powiązań
(relacji, sprzężeń) pomiędzy elementami (systemami),
• niezawodność – zdolność do sprawnego funkcjonowania,
• gotowość – zdolność podejmowania nowych zadań wynikłych w związku
ze zmianą otoczenia,
• reaktywność – zdolność szybkiego reagowania na sytuacje krytyczne
(zagrożenia, zakłócenia itp.) [6, s. 10–14].
Z kolei podsystem wykonawczy tworzą siły i środki pozostające w fachowości ministrów kierujących działami administracji rządowej, centralnych
organów administracji rządowej, wojewodów, a także organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji państwowych i podmiotów odpowiedzialnych za realizację określonych zadań w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
Intencją podsystemów wykonawczych jest wczesne określenie wyzwań
i zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa kraju, a w razie ich wystąpienia −
przeciwdziałanie ich negatywnym następstwom. Równie istotnym zadaniem
tych służb jest zwiększanie potencjału państwa i jego zdolności do realizacji
interesów narodowych.
Podsystem wykonawczy tworzą siły i środki przewidziane do realizacji
zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego, pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem. Dzieli się on na podsystemy: operacyjne
(obronny i ochronne) oraz wsparcia (społeczne i gospodarcze). Podsystemy
operacyjne przeznaczone są do wykorzystywania szans, podejmowania wyzwań, redukowania ryzyk i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze polityczno-militarnym i pozamilitarnym. Podsystemy społeczne i gospodarcze
zasilają je odpowiednimi zdolnościami i zasobami.
Do zadań podsystemu wykonawczego zalicza się:

132

Magdalena Gikiewicz, Klaudia Jarzynka

• wczesne rozpoznawanie zagrożeń,
• zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa kraju,
• w przypadku wystąpienia zagrożeń – przeciwdziałanie ich negatywnym
następstwom,
• zwiększenie potencjału państwa i jego zdolności do realizacji interesów
narodowych,
• zwiększenie efektywności wszystkich instytucji państwowych, a także
podmiotów prywatnych istotnych dla bezpieczeństwa kraju,
• właściwe informowanie obywateli o międzynarodowej sytuacji bezpieczeństwa oraz o podejmowanych przez państwo inicjatywach.
Istotnym celem podsystemu obronnego jest utrzymanie potencjału bezpieczeństwa narodowego. Przygotowanie potencjału obronnego obejmuje
zarówno rozwój dyplomacji, Sił Zbrojnych RP, a także służb specjalnych
działających w sferze obronnej oraz przemysłowego potencjału obronnego.
Powyższe wpisuje się we wzmocnienie zdolności obronnych NATO oraz
budowę zdolności Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje fakt, iż obszarem
wiążącym podsystem obronny z pozostałymi podsystemami jest planowanie
obronne.
Zapewnienie efektywnego funkcjonowania w razie zagrożenia i wojny
oraz doskonalenie zasad, procedur i zdolności realizacji zadań wpisuje się
także w zakres przygotowania podsystemów społecznych bezpieczeństwa
narodowego.
Z kolei zamierzeniem podsystemów gospodarczych bezpieczeństwa narodowego jest opracowanie i wdrożenie adekwatnych strategii i programów
zapewniania bezpiecznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych
państwa w czasie wystąpienia zagrożenia i wojny oraz realizacja zadań gospodarczego wsparcia operacyjnych wspomnianych podsystemów systemu
bezpieczeństwa narodowego.
Przyjęte w państwie założenia systemu kierowania wyodrębniają poziomy
kierowania odpowiadające hierarchicznej organizacji struktur państwa. Przytoczone powyższe treści dały podstawę do prowadzenia analizy kompetencji
organów w zakresie kierowania bezpieczeństwem państwa, niemniej jednak
z uwagi na wymagania redakcyjne poniżej przedstawia się kompetencje
Prezydenta RP, a następnie, zwraca się uwagę na szczególnie ważną rolę Rady
Ministrów w obszarze bezpieczeństwa.
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2. Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uprawnienia Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa wynikają wprost z postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 r. Przepis art. 126 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży
suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Rozwinięcie owej przytoczonej ogólnej normy konstytucyjnej zostało dokonane w ustawie z 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z zapisem art. 4a, ust. 1
ustawy, Prezydent:
• zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeństwa
narodowego,
• wydaje, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, w drodze postanowienia,
Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej
oraz inne dokumenty wykonawcze do strategii bezpieczeństwa narodowego,
• postanawia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o wprowadzeniu albo
zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa,
• zatwierdza, na wniosek Rady Ministrów, plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego i kieruje ich przebiegiem,
• może również zwracać się do wszystkich organów władzy publicznej,
administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, kierowników
innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych o informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
Poza wyszczególnionymi zadaniami, Prezydent inicjuje i patronuje
przedsięwzięciom ukierunkowanym na kształtowanie postaw patriotycznych
i obronnych w społeczeństwie.
Zatwierdzane i wydawane przez Prezydenta wyszczególnione dokumenty
stanowią podstawę do realizacji przedsięwzięć oraz planowania zamierzeń
w sferze polityki bezpieczeństwa narodowego, jak również w sferze podejmowania czynności mających na celu doskonalenie systemu obronnego państwa.
Ogólne kompetencje w obszarze stania na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium
zobowiązują Prezydenta do analizowania i oceny ewentualnych zagrożeń
oraz uruchamiania prawnie dopuszczalnych działań w celu przeciwdziałania
tym zagrożeniom.
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Kolejne ważne zadanie dla prezydenta zostało określone na podstawie
przepisu art. 133 Konstytucji RP, który stanowi, że Prezydent jest reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych. Jest on także najwyższym
zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Należy zauważyć, że w czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje
zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony
Narodowej.
W zależności od charakteru i stopnia zagrożenia zewnętrznego państwa,
Prezydent może zarządzić, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powszechną
lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej
Polskiej [5, art. 136].
Kolejny, istotny przywilej zawiera art. 234 Konstytucji stanowiący, że: „Jeżeli
w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent
Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą
ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust. 3–5. Rozporządzenia
te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. Ta norma
konstytucyjna daje szczególne uprawnienia Prezydentowi do dysponowania,
w określonej sytuacji zaistniałej w państwie i w ściśle określonym czasie, uprawnieniami przynależnymi zarówno władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej.
Należy podkreślić, iż tylko Prezydentowi zostały przypisane takie kompetencje,
co potwierdza jego kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa narodowego.
Ponadto, na podstawie postanowień Konstytucji Prezydent RP, w dziedzinie
bezpieczeństwa państwa:
• w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika
zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji − na wniosek Rady
Ministrów − może wprowadzić stan wojenny na części, albo na całym
terytorium państwa [5, art. 229];
• w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa
obywateli lub porządku publicznego − na wniosek Rady Ministrów −
może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 90 dni, stan
wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa [5, art. 230 ust. 1].
Podkreślenia wymaga fakt, że na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy
z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, w czasie jego trwania Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może postanowić o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
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litej Polskiej do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli
dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane.
Kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa i obronności
państwa zostały również określone w przytaczanej już ustawie o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczą one głównie sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. Prezydent RP jako Zwierzchnik
Sił Zbrojnych, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, określa główne
kierunki rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa
[10, art. 5 pkt. 1], a także może uczestniczyć w odprawach kierowniczej kadry
Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
[10, art. 5 pkt. 2]. Ponadto, na wniosek Rady Ministrów lub Prezesa Rady
Ministrów, decyduje o wysłaniu Sił Zbrojnych poza granice kraju. Odbywa
się to w przypadku użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia
sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, czy też akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom.
Okres wojny i wynikająca z sytuacji specyfika kierowania państwem
i jego obroną wymaga przyjęcia zasady jednoosobowego dowodzenia i ponoszenia jednoosobowej odpowiedzialności. Przytoczone wcześniej zapisy
konstytucyjne dotyczące uprawnień Prezydenta w tym zakresie, tj. najwyższy
zwierzchnik Sił Zbrojnych, zarządzanie powszechnej mobilizacji i użycie Sił
Zbrojnych do obrony RP, mianowanie na czas wojny Naczelnego Dowódcy
Sił Zbrojnych, wydawanie w okresie stanu wojennego rozporządzeń z mocą
ustawy − predysponują Prezydenta do kierowania obroną państwa w okresie
zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny. Jednakże w tym przypadku zostaje zachowany element współdziałania dwóch ośrodków władzy wykonawczej:
„Jeżeli w czasie stanu wojennego wystąpi konieczność obrony państwa, obroną
tą kieruje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej we współdziałaniu z Radą
Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wojennego
w szczególności:
• postanawia, na wniosek Rady Ministrów, o przejściu organów władzy
publicznej na określone stanowiska kierowania,
• postanawia, na wniosek Rady Ministrów, o stanach gotowości bojowej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
• określa, na wniosek Rady Ministrów, zadania Sił Zbrojnych w czasie
stanu wojennego,
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• może mianować, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych,
• zatwierdza, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, plany operacyjnego użycia Sił Zbrojnych,
• uznaje, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, określone obszary Rzeczypospolitej Polskiej za strefy bezpośrednich działań wojennych”
[11, art. 10. ust. 1].
Biorąc pod uwagę wyszczególnione kompetencje, Konstytucja RP oraz
ustawa o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia organy
doradzające Prezydentowi, a mianowicie:
• Rada Bezpieczeństwa Narodowego – organ doradczy prezydenta RP
w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa,
• Rada Gabinetowa – zwołuję się ją w sprawach szczególnej wagi, a tworzy
ją Rada Ministrów,
• Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – zajmuje się monitorowaniem przedsięwzięć mających wpływ na stan bezpieczeństwa i obronności państwa.
3. Kompetencje Rady Ministrów

Drugim obok prezydenta podstawowym segmentem władzy wykonawczej
odgrywającym istotną rolę w obszarze bezpieczeństwa państwa jest Rada Ministrów, która prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej
Polskiej [5, art. 146. ust. 1]. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów m.in. w szczególności zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny, bezpieczeństwo
zewnętrzne państwa, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków
z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, zawiera umowy
międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne
umowy międzynarodowe, a także sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych
do czynnej służby wojskowej [5, art. 146. ust. 4. 7), 8), 9),10),11)].
Ponadto Rada Ministrów sprawuje kierownictwo nad administracją rządową, co sprawia, że jest jej podporządkowany dość rozległy i zhierarchizowany układ organizacyjny.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w zakresie bezpieczeństwa państwa na szczególne uwzględnienie zasługuje funkcja administrowania państwem oraz
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funkcja rządzenia, która polega na wytyczaniu kierunkowych zasad polityki
państwa w dziedzinie wewnętrznej i zewnętrznej. W tym także podejmowaniu
decyzji o znaczeniu strategicznym.
Do listy wyszczególnionych uprawnień do zadań Rady Ministrów w zakresie kierowania bezpieczeństwem należy m.in.:
• opracowywanie projektów strategii bezpieczeństwa narodowego,
• realizacja zadań zarządzania kryzysowego,
• przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w tym
obroną państwa i organów władzy publicznej do funkcjonowania na
stanowiskach kierowania,
• utrzymanie stałej gotowości obronnej państwa,
• określenie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa,
• zapewnienie funkcjonowania systemu szkoleń obronnych.
Na zakończenie rozważań związanych z kompetencjami Rady Ministrów
zwraca się uwagę na organ doradczy powoływany do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw, czyli organ pomocniczy Rady Ministrów − Stały
Komitet Rady Ministrów. Do jego zadań należy m.in. rozpatrywanie i rekomendowanie stanowisk i projektów rozstrzygnięć w sferze bezpieczeństwa państwa. Wśród poszczególnych ministrów rola w zakresie obronności
jako jedna z części bezpieczeństwa przypada ministrowi obrony narodowej
[13, s. 226–227]. Z kolei do obowiązków ministrów należy wykonywanie
zadań obronnych przez podległe ministerstwa, a także nadzorowane lub podległe jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze. A także poprzez
departamenty, biura w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego
lub spraw obronnych, które to planują koordynują oraz nadzorują realizację
zadań z zakresu bezpieczeństwa.
Wnioski

Progresizm zagrożeń stale się powiększa, a co za tym idzie, wymagania
względem państwa w zakresie bezpieczeństwa stale rosną. Wobec niniejszego bardzo istotne jest, aby nadal utrzymywać na wysokim poziomie
samą znajomość zagrożeń oraz umiejętności radzenia sobie z nimi. Równie
istotne jest, aby nie poprzestawać w prowadzeniu działań profilaktyczno-zapobiegawczych, i ciągle rozwijać aparat bezpieczeństwa na wszystkich
jego szczeblach [12, s. 431].
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Analiza z przeprowadzonych badań w ramach pracy badawczej w zakresie kierowania bezpieczeństwem narodowym pozwoliła na wyciągnięcie
następujących wniosków:
Prezydent dysponujący wyżej wymienionymi kompetencjami stanowi zasadnicze ogniwo systemu bezpieczeństwa państwa, tworzącego zintegrowaną
strukturę, w skład której wchodzą siły i środki państwa, które zostały przewidziane do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa. Nie mniej jednak,
stwierdza się, że jedynie współpraca z innymi organami pozwoli wypracować
odpowiednie decyzje i strategie w obszarze bezpieczeństwa państwa.
Z kolei pryncypialnym zadaniem Rady Ministrów jest prowadzenie polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej Polski, które zostało nałożone przez
Konstytucję RP. Warto w tym kontekście zauważyć, że w ramach prowadzenia zarówno polityki wewnętrznej jak i zewnętrznej, Rada Ministrów
ma wpływ na bezpieczeństwo oraz politykę bezpieczeństwa w tak zwanym
ujęciu całościowym.
Na podstawie ogólnej analizy przepisów prawa stwierdza się także, że:
• Przyjęte w Konstytucji RP rozwiązania ustrojowe w sposób bezpośredni
określają główne rolę i kompetencje konkretnych organów państwa należące do sfery bezpieczeństwa i obronności.
• Przy konstruowaniu rozwiązań ustrojowych i przyjmowaniu systemu
rządów w państwie należy dokonywać szczegółowych analiz a także ocen
przyjmowanych rozwiązań w kontekście sprawnego funkcjonowania
organizacji państwowej.
• Polityka bezpieczeństwa winna być skuteczna. Niemniej, by osiągnąć ten
cel, należy kierować się obraną uprzednio strategią działania i traktować
ją w ujęciu systemowym. Owe połączenie da możliwość sprawniejszego
działania w ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska
podczas wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
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Sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach
organizacyjno-kompetencyjnych Sejmu RP

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza zakresów kompetencyjnych jednostek organizacyjnych Sejmu RP w aspekcie identyfikacji realizowanych spraw dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i wykazanie ich zakresów. W związku z tym, w ramach
struktury organizacyjno-zadaniowej Sejmu, zostały wyodrębnione trzy rodzaje jednostek organizacyjnych. Pierwszą grupę stanowią organy Sejmu (Marszałek, Sejmu,
Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów) i Rada Ochrony Pracy. W skład grupy drugiej wchodzą stałe komisje Sejmu. Grupę trzecią stanowią jednostki organizacyjne
Kancelarii Sejmu.
W ramach jednostek organizacyjnych grupy pierwszej Sejmu dokonano analizy
normatywnego zakresu działania czterech jednostek organizacyjnych, które realizują
sprawy dotyczące czterech zakresów bezpieczeństwa wewnętrznego.
W ramach grupy jednostek organizacyjnych stałych komisji Sejmu dokonano analizy regulaminowego zakresu działania 29 komisji, które realizują sprawy dotyczące
26 zakresów bezpieczeństwa wewnętrznego.
W ramach Kancelarii Sejmu dokonano analizy regulaminowego zakresu działania 24 jednostek organizacyjnych, które realizują sprawy dotyczące bezpieczeństwa
wewnętrznego w 13 zakresach.
Ogółem, w ramach jednostek organizacyjnych Sejmu dokonano analizy normatywnego zakresu działania 57 jednostek organizacyjnych, które realizują sprawy
dotyczące 26 zakresów bezpieczeństwa wewnętrznego.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo wewnętrzne, zakres bezpieczeństwa wewnętrznego,
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Internal Security in the Competence of the Polish
Republic Sejm
Abstract

The aim of the study is to present and analyze the scope of competence of the
organizational units of the Sejm of the Republic of Poland while identifying the
internal security. Therefore, within the organizational and task structure of the Sejm,
three types of organizational units were identified. The first group are the organs of
the Sejm (the Speaker of the Sejm, the Presidium of the Sejm, the Council of Senior
Members) and the Labour Protection Council. The second group includes permanent
commissions of the Sejm. The third group consists of the organizational units of the
Chancellery of the Sejm.
Concerning the first part of the organizational units of the Sejm a normative
analysis of the scope of activity of 4 organizational units was carried out. They deal
with the matters regarding 4 areas of internal security.
As part of the organizational units of the standing committees of the Sejm, the
statutory scope of activities of the 29 committees was analyzed. They deal with the
cases regarding 26 areas of internal security.
As the part of the Chancellery of the Sejm, the statutory scope of operation of
23 organizational units was analyzed. They concern the cases regarding 26 areas of
internal security.
In general, within the framework of the organs of the Sejm, a normative analysis
of the areas of activities of 57 organizational units was carried out. They deal with
the matters concerning 26 areas of internal security.
Keywords: internal security, scope of internal security. internal security matter

1. Wprowadzenie

Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez
jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze
współżycia ludzi w społecznościach. Stanowi całokształt struktur organizacyjnych w państwie oraz ludzi zatrudnionych w tych strukturach spełniających zadania publiczne, zbiorowe i indywidualne, reglamentacyjne i świadczące oraz organizatorskie podmiotów kierowniczych i decydenckich. [1]
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Zgodnie z piramidą potrzeb w teorii Abrahama Maslowa, potrzeby bezpieczeństwa są ujęte na drugim miejscu, po potrzebach fizjologicznych człowieka i rozumiane jako potrzeby środowiska psychicznego i emocjonalnego.
Obejmują one między innymi takie elementy, jak zapewnienie sobie bezpieczeństwa czy życia wolnego od trosk materialnych, jak również potrzebę stabilności, ochrony, porządku, sprawiedliwości czy wyeliminowania zagrożeń.1
Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego, rozumianego jako jeden
z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań
wobec nich występujących wewnątrz państwa, jest ściśle powiązana z działalnością administracji publicznej, a w szczególności z jej strukturami organizacyjnymi i ich kompetencjami. W ramach działalności statutowej jednostek
organizacyjnych administracji publicznej są realizowane różne sprawy, które
w sposób bezpośredni lub pośredni są związane z rożnymi zakresami bezpieczeństwa wewnętrznego.
W literaturze przedmiotu2 bezpieczeństwo wewnętrzne jest rozpatrywane
w ujęciu wąskim obejmującym bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo
powszechne i bezpieczeństwo ustrojowe oraz w ujęciu szerokim, które odnosi
się do ochrony życia, zdrowia oraz mienia obywateli i publicznego. W artykule
przyjęto rozpatrywanie bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu szerokim
w trzech wymiarach: instytucjonalnym, normatywnym i funkcjonalnym.
Do rozpatrywania bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarach instytucjonalnym, normatywnym i funkcjonalnym przyjęto jego podział na zakresy
rozumiane jako sfery normatywnego i funkcjonalnego działania instytucji
(jednostek organizacyjnych) administracji publicznej. Sfery normatywnego
i funkcjonalnego działania jednostek organizacyjnych administracji publicznej są określone zakresem spraw przypisanych dla każdej jednostki organizacyjnej. Część z tych spraw dotyczy różnych zakresów bezpieczeństwa wewnętrznego, które określone zostały sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego.
W związku z powyższym, celem opracowania jest analiza zakresów kompetencyjnych jednostek organizacyjnych Sejmu RP w aspekcie identyfikacji

1 Teoria i piramida potrzeb ludzkich według Maslova, www.zarzyccy.pl (dostęp: 22.01.2018).
2 Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, rozdział I; Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2015, rozdział IV.
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realizowanych spraw dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i wykazanie
ich zakresów.
Sejm RP jest to izba niższa dwuizbowego parlamentu, który sprawuje władzę ustawodawczą. Sprawuje także kontrolę nad działalnością Rady Ministrów
w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.3 Składa się z 460 posłów.4
Podstawę prawną działalności Sejmu RP stanowi Konstytucja RP,5 regulamin
Sejmu RP6 oraz Regulamin organizacyjny Kancelarii Sejmu.7
Do analizy realizacji spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w Sejmie przyjęto trzy grupy jednostek organizacyjnych: grupę pierwszą tworzą organy
Sejmu i inne jednostki organizacyjne funkcjonujące w Sejmie, grupę drugą –
komisje stałe Sejmu, grupę trzecią – jednostki organizacyjne Kancelarii Sejmu.
1.1. Grupa pierwsza jednostek organizacyjnych Sejmu RP

W skład grupy pierwszej jednostek organizacyjnych Sejmu RP wchodzą następujące organy:8 Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów
i Rada Ochrony Pracy.
Marszałek Sejmu jest to poseł, będący najwyższym przedstawicielem izby
niższej polskiego parlamentu, stoi na straży praw i godności Sejmu RP, przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz.9
Prezydium Sejmu jest to naczelny organ kierowniczy Sejmu. Tworzą
go Marszałek i wicemarszałkowie.10 W jego pracach z głosem doradczym
uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.
Konwent Seniorów jest organem zapewniającym współdziałanie klubów
w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Sejmu.11 W skład Kon3
4
5
6
7
8
9
10
11

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., art. 95.
Tamże, art. 96 ust. 1.
Tamże.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2018 poz. 146).
Załącznik do zarządzenia nr 10 Szefa Kancelarii Sejmu z 25 marca 2002 r. Regulamin
organizacyjny Kancelarii Sejmu.
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9.
Konstytucja RP, wyd. cyt., art. 110 ust. 2.
Regulamin Sejmu RP, art. 11.
Tamże, art. 14.
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wentu Seniorów wchodzą:12 Marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący
lub wiceprzewodniczący klubów oraz przedstawiciele porozumień,13 a także
klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów oraz
kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu
osobną listę wyborczą. W posiedzeniach Konwentu Seniorów bierze udział
z głosem doradczym Szef Kancelarii Sejmu.14
Rada Ochrony Pracy jest to organ nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, powoływany od 1990 roku spośród
posłów, senatorów, kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów
oraz związki zawodowe, przez organizacje pracodawców, a także przez inne
organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy. W skład
Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki.15
Zestawienie wyników analizy normatywnych zakresów zadań jednostek
organizacyjnych grupy pierwszej Sejmu w aspekcie realizacji spraw dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego zostały przedstawione w tabeli 1.
16

17

18

19

Tabela 1. Zestawienie zakresów spraw dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego
realizowanych przez jednostki organizacyjne grupy pierwszej Sejmu

Lp.

Jednostka organizacyjna

Zakres spraw bezpieczeństwa
wewnętrznego

1

Marszałek Sejmu16

ustrojowy, instytucjonalny

2

Prezydium Sejmu17

instytucjonalny

3

Konwent Seniorów18

instytucjonalny

4

Rada Ochrony Pracy19

pracy, organizacyjny

Źródło: opracowanie własne
12 Tamże, art. 15 ust. 1.
13 Kluby poselskie lub koła poselskie mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanowić wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, art. 8 ust. 5.
14 Regulamin Sejmu RP, art. 15 ust. 2.
15 Encyklopedia.pwn.pl/haslo/Rada-Ochrony-Pracy (dostęp: 05.11.2017).
16 Regulamin Sejmu RP, art. 10 ust. 1.
17 Tamże, art. 12 (M.P. 1992 Nr 26).
18 Tamże, art. 16 ust. 1.
19 Regulamin Rady Ochrony Pracy, § 1 ust. 1, rop.sejm.gov.pl (dostęp: 05.11.2017).
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Razem, w ramach jednostek organizacyjnych grupy pierwszej Sejmu
dokonano analizy normatywnego zakresu działania czterech jednostek organizacyjnych, które realizują sprawy dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego
w czterech zakresach: ustrojowym, instytucjonalnym, pracy i organizacyjnym.
Liczebny udział jednostek organizacyjnych grupy pierwszej Sejmu w realizacji spraw dotyczących poszczególnych zakresów bezpieczeństwa wewnętrznego został przedstawiony na rys. 1.

Rys. 1. Liczby jednostek organizacyjnych grupy pierwszej Sejmu realizujące
sprawy dotyczące poszczególnych zakresów bezpieczeństwa wewnętrznego
Źródło: opracowanie własne

Z rys. 1 wynika, że sprawy dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie instytucjonalnym realizuje − 50 i sprawy w pozostałych trzech zakresach – 50% jednostek organizacyjnych grupy pierwszej Sejmu.
1.2. Grupa druga jednostek organizacyjnych Sejmu RP

Komisje sejmowe są organami powołanymi do:20 rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu; wyrażania opinii
w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub
Prezydium Sejmu. Komisje sejmowe są organami kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawami.
Ustanawia się następujące sejmowe komisje stałe:21 Administracji i Spraw
Wewnętrznych; do Spraw Petycji; do Spraw Służb Specjalnych; do Spraw
Kontroli Państwowej; do Spraw Unii Europejskiej; do Spraw Energii i Skarbu
Państwa; Edukacji, Nauki i Młodzieży; Etyki Poselskiej; Finansów publicznych; Gospodarki i Rozwoju; Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
Infrastruktury; Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii;
20 Regulamin Sejmu RP, art. 17.
21 Regulamin Sejmu RP, art. 18.
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Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki; Kultury i Środków Przekazu; Łączności z Polakami za Granicą; Mniejszości Narodowych i Etnicznych; Obrony
Narodowej; Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Odpowiedzialności Konstytucyjnej; Polityki Senioralnej; Polityki Społecznej
i Rodziny; Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych; Rolnictwa
i Rozwoju Wsi; Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Spraw
Zagranicznych; Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Ustawodawcza; Zdrowia.
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych jest jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje się sprawami administracji państwowej oraz
bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.22
Komisja do Spraw Petycji jest jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje się rozpatrywaniem petycji złożonych do Sejmu.23
Komisja do Spraw Służb Specjalnych jest jednostką organizacyjną Sejmu,
która zajmuje się opiniowaniem projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń
oraz innych aktów normatywnych dotyczących służb specjalnych.24
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej jest jednostką organizacyjną
Sejmu, która zajmuje się sprawami działalności Najwyższej Izby Kontroli
oraz Państwowej Inspekcji Pracy.25
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa jest jednostką organizacyjną
Sejmu, która zajmuje się sprawami polityki energetycznej państwa.26
Komisja do Spraw Unii Europejskiej jest jednostką organizacyjną Sejmu,
która zajmuje się sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej.27
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa jest jednostką organizacyjną
Sejmu, która zajmuje się sprawami funkcjonowania otwartego zintegrowanego rynku energii i mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz sprawami gospodarki surowcami mineralnymi o charakterze
paliw kopalnych.28

22 Załącznik do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r. Przedmiotowy
zakres działania komisji sejmowych, pkt 1 (M.P. 2018 poz. 146).
23 Tamże, pkt 1a.
24 Tamże, pkt 2.
25 Tamże, pkt 3.
26 Tamże, pkt 3b.
27 Tamże, pkt 3a.
28 Tamże, pkt 3b.
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Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży jest jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje się sprawami kształcenia i wychowania przedszkolnego,
podstawowego, ogólnokształcącego, zawodowego, pomaturalnego i wyższego,
oświaty dorosłych, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz kadr naukowych, wypoczynku, kultury fizycznej i sportu
dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi i młodzieżą, archiwów, polityki rozwoju nauki i postępu technicznego, organizacji i kierowania nauką, badań
naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych, wdrożeń wyników badań
do praktyki, wynalazczości i racjonalizacji, metrologii i jakości, korporacji
i stowarzyszeń naukowych, współpracy naukowej z zagranicą, samorządu
uczniowskiego i studenckiego oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych,
a także sprawami realizacji aspiracji młodego pokolenia oraz społeczno-zawodowej adaptacji młodzieży.29
Komisja Etyki Poselskiej jest jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje się sprawami opracowania „Zasad etyki poselskiej”, ich uzupełniania
i korygowania oraz upowszechniania ich wśród posłów, rozpatrywania spraw
wynikających z Rejestru Korzyści i majątkowych oświadczeń poselskich.30
Komisja Finansów Publicznych jest jednostką organizacyjną Sejmu, która
zajmuje się sprawami systemu pieniężnego, kredytowego i podatkowego, płac
i dochodów, budżetu i planów finansowych państwa, funduszy celowych,
agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa, ubezpieczeń majątkowych
oraz ceł i statystyki.31
Komisja Gospodarki i Rozwoju jest jednostka organizacyjną Sejmu, która
zajmuje się sprawami polityki gospodarczej.32
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje się sprawami gospodarki morskiej.33
Komisja Infrastruktury jest jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje
się sprawami budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
transportu lądowego i powietrznego, poczty oraz geodezji i kartografii.34

29
30
31
32
33
34

Tamże, pkt 4.
Tamże, pkt 5.
Tamże, pkt 7.
Tamże, pkt 8.
Tamże, pkt 8a.
Tamże, pkt 9.
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Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii jest jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje się sprawami łączności radiowej
i telefonicznej, sieci komputerowych oraz telekomunikacji, innowacyjności,
informatyzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.35
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki jest jednostką organizacyjną
Sejmu, która zajmuje się sprawami kultury fizycznej, sportu oraz turystyki.36
Komisja Kultury i Środków Przekazu jest jednostką organizacyjną Sejmu,
która zajmuje się sprawami polityki kulturalnej i informacyjnej państwa.37
Komisja Łączności z Polakami za Granicą jest jednostką organizacyjną
Sejmu, która zajmuje się sprawami więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia
polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo.38
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych jest jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje się sprawami związanymi z utrzymaniem dziedzictwa
kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony
ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu
na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość.39
Komisja Obrony Narodowej jest jednostką organizacyjną Sejmu, która
zajmuje się sprawami obrony państwa.40
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jest
jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje się sprawami ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony nieodnawialnych jego zasobów, gospodarki
wodnej, meteorologii, hydrologii, geologii oraz leśnictwa i gospodarki leśnej.41
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej jest jednostką organizacyjną
Sejmu, która zajmuje się prowadzeniem postępowania w sprawie badania
zasadności skierowanych do niej wniosków wstępnych o pociągnięcie do
odpowiedzialności konstytucyjnej, podejmowaniem uchwał w tym przedmiocie oraz przedstawianiem Sejmowi sprawozdań z przeprowadzonych prac.42

35
36
37
38
39
40
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42

Tamże, pkt 9a.
Tamże, pkt 10.
Tamże, pkt 11.
Tamże, pkt 12.
Tamże, pkt 13.
Tamże, pkt 14.
Tamże, pkt 15.
Tamże, pkt 16.
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Komisja Polityki Senioralnej jest jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje się sprawami kształtowania polityki państwa dotyczącej osób starszych.43
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jest jednostka organizacyjną Sejmu,
która zajmuje się sprawami kształtowania polityki społecznej państwa, problemów socjalnych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, pomocy
społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego i problemów osób
niepełnosprawnych, kombatantów oraz prawa pracy.44
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych jest jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje się sprawami związanymi z wyrażeniem przez Sejm zgody na pociągnięcie posła, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do
odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia albo aresztowanie bądź
zatrzymanie, z warunkami wykonywania przez posłów mandatu poselskiego, jego wygaśnięcia, z działalnością biur poselskich, dotyczące wykładni
i stosowania regulaminu Sejmu oraz dokonywania analiz skarg i wniosków
kierowanych do Sejmu i jego organów.45
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest jednostką organizacyjną Sejmu, która
zajmuje się sprawami rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów
rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów
rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji.46
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej jest jednostką
organizacyjną Sejmu, która zajmuje się sprawami organizacji i funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego, zarządu mieniem komunalnym,
gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju
regionów i społeczności lokalnych.47
Komisja Spraw Zagranicznych jest jednostką organizacyjną Sejmu, która
zajmuje się sprawami polityki zagranicznej państwa.48

43
44
45
46
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Tamże, pkt 16a.
Tamże, pkt 17.
Tamże, pkt 18.
Tamże, pkt 19.
Tamże, pkt 20.
Tamże, pkt 22.
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Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka jest jednostką organizacyjną
Sejmu, która zajmuje się sprawami przestrzegania prawa i praworządności,
sądów, prokuratury, notariatu, adwokatury i obsługi prawnej, funkcjonowania
samorządu adwokackiego i radcowskiego, przestrzegania praw człowieka.49
Komisja Ustawodawcza jest jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje
się sprawami problematyki legislacyjnej i spójności prawa, współdziałania
w organizowaniu procesu ustawodawczego i zapewnienia jego prawidłowości,
rozpatrywania projektów ustaw i uchwał o szczególnym znaczeniu prawnym
lub o znacznym stopniu złożoności legislacyjnej, sprawami związanymi z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.50
Komisja Zdrowia jest jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje się
sprawami ochrony zdrowia.51
Zestawienie wyników analizy normatywnych zakresów zadań jednostek
organizacyjnych grupy drugiej Sejmu w aspekcie realizacji spraw dotyczących
bezpieczeństwa wewnętrznego zostały przedstawione w tabeli 2.
52

53

54

55

Tabela 2. Zestawienie zakresów spraw dotyczących bezpieczeństwa
wewnętrznego realizowanych przez jednostki organizacyjne organów Sejmu

Lp.

Jednostka organizacyjna

Zakres spraw bezpieczeństwa
wewnętrznego

1

Komisja Administracji i Spraw
Wewnętrznych52

strukturalny, publiczny

2

Komisja do Spraw Petycji53

organizacyjny

3

Komisja do Spraw Służb
Specjalnych54

prawny, organizacyjny, finansowy,
instytucjonalny

4

Komisja do Spraw Kontroli
Państwowej55

organizacyjny, informacyjny

49 Tamże, pkt 23.
50 Tamże, pkt 24.
51 Tamże, pkt 25.
52 Tamże, pkt 1.
53 Tamże, pkt 1a.
54 Tamże, pkt 2.
55 Tamże, pkt 3.
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cd. Tabeli 2.

5657585960616263646566

Lp.

Jednostka organizacyjna

Zakres spraw bezpieczeństwa
wewnętrznego

5

Komisja do Spraw Unii
Europejskiej56

organizacyjny, prawny,
informacyjny

6

Komisja do Spraw Energii i Skarbu
Państwa57

energetyczny, gospodarczy

7

Komisja Edukacji, Nauki
i Młodzieży58

edukacyjny, działalności
naukowej, społeczny, zdrowotny,
organizacyjny

8

Komisja Etyki Poselskiej59

społeczny

9

Komisja Finansów Publicznych60

finansowy

10

Komisja Gospodarki i Rozwoju61

gospodarczy, prawny, organizacyjny,
rozwojowy

11

Komisja Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej62

gospodarczy, komunikacyjny,
ekologiczny, informacyjny.

12

Komisja Infrastruktury63

gospodarczy, społeczny,
komunikacyjny

13

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności telekomunikacyjny, informatyczny,
i Nowoczesnych Technologii64
rozwojowy, informacyjny

14

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki165

zdrowotny, społeczny

15

Kultury i Środków Przekazu66

kulturowy, informacyjny,
organizacyjny

56 Tamże, pkt 3a.
57 Tamże, pkt 3b.
58 Tamże, pkt 4.
59 Tamże, pkt 5.
60 Tamże, pkt 7.
61 Tamże, pkt 8.
62 Tamże, pkt 8a.
63 Tamże, pkt 9.
64 Tamże, pkt 9a.
65 Tamże, pkt 10.
66 Tamże, pkt 11.
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67686970717273747576

Lp.

Jednostka organizacyjna

Zakres spraw bezpieczeństwa
wewnętrznego

16

Komisja Łączności z Polakami za
Granicą67

kulturowy

17

Komisja Mniejszości Narodowych
i Etnicznych68

kulturowy, etniczny, prawny,
równego traktowania

18

Komisja Obrony Narodowej69

militarny, społeczny, gospodarczy

19

Komisja Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa70

ekologiczny, gospodarczy,
meteorologiczny

20

Komisja Odpowiedzialności
Konstytucyjnej71

ustrojowy, informacyjny

21

Komisja Polityki Senioralnej72

społeczny

22

Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny73

społeczny, równego traktowania

23

Komisja Regulaminowa, Spraw
Poselskich i Immunitetowych74

publiczny, instytucjonalny,
organizacyjny

24

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi75

gospodarczy, społeczny,
strukturalny, edukacyjny

25

Komisja Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej76

strukturalny, gospodarczy

67 Tamże, pkt 12.
68 Tamże, pkt 13.
69 Tamże, pkt 14.
70 Tamże, pkt 15.
71 Tamże, pkt 16.
72 Tamże, pkt 16a.
73 Tamże, pkt 17.
74 Tamże, pkt 18.
75 Tamże, pkt 19.
76 Tamże, pkt 20.
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77787980

Lp.

Jednostka organizacyjna

Zakres spraw bezpieczeństwa
wewnętrznego

26

Komisja Spraw Zagranicznych77

organizacyjny

27

Komisja Sprawiedliwości i Praw
Człowieka78

prawny, strukturalny

28

Komisja Ustawodawcza79

legislacyjny, prawny, organizacyjny

29

Komisja Zdrowia80

zdrowotny

Źródło: opracowanie własne

Razem, w ramach grupy jednostek organizacyjnych stałych Komisji Sejmu
dokonano analizy regulaminowego zakresu działania 29 Komisji, które realizują
sprawy dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego w 26 zakresach: strukturalnym, publicznym, organizacyjnym, prawnym, finansowym, informacyjnym,
energetycznym, gospodarczym, edukacyjnym, działalności naukowej, społecznym, zdrowotnym, komunikacyjnym, ekologicznym, telekomunikacyjnym,
informatycznym, rozwojowym, kulturowym, etnicznym, równego traktowania,
militarnym, meteorologicznym, ustrojowym, instytucjonalnym, edukacyjnym
i legislacyjnym.
Liczebny udział jednostek organizacyjnych grupy drugiej Sejmu w realizacji spraw dotyczących poszczególnych zakresów bezpieczeństwa wewnętrznego został przedstawiony na rys. 2.
Z rys. 2 wynika, że sprawy dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego
w zakresie organizacyjnym realizuje – 13%, sprawy w zakresie społecznym
i gospodarczym – po 11%, sprawy w zakresie informacyjnym – 9%, sprawy
w zakresie prawnym − 8%, sprawy w zakresie strukturalnym i instytucjonalnym – po 5% i sprawy w pozostałych 19 zakresach – 38% jednostek organizacyjnych grupy drugiej Sejmu.
77 Tamże, pkt 22.
78 Tamże, pkt 23.
79 Tamże, pkt 24.
80 Tamże, pkt 25.
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Rys. 2. Liczby jednostek organizacyjnych grupy drugiej Sejmu realizujące
sprawy dotyczące poszczególnych zakresów bezpieczeństwa wewnętrznego
Źródło: opracowanie własne

1.3. Grupa trzecia jednostek organizacyjnych Sejmu

Grupę trzecią jednostek organizacyjnych Sejmu stanowią jednostki organizacyjne Kancelarii Sejmu. Kancelaria Sejmu jest urzędem, który wykonuje
zadania organizacyjno-techniczne i doradcze związane z działalnością Sejmu
i jego organów. Kancelaria stwarza posłom warunki do wykonywania mandatu poselskiego, a w szczególności przekazuje druki sejmowe oraz inne opracowania i materiały związane z pracami Sejmu, w tym teksty ujednolicone
projektów ustaw; umożliwia korzystanie z opracowań fachowych, literatury
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i ekspertyz; stwarza posłom warunki uczestniczenia w pracach Sejmu i jego
organów, a także zapewnia techniczno-organizacyjne i finansowe warunki
działania biur poselskich lub innych jednostek organizacyjnych do obsługi
terenowej działalności posłów.81 Podstawę prawną działalności Kancelarii
Sejmu stanowią: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,82 Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora,83 Statut Kancelarii Sejmu84 i Regulamin
organizacyjny Kancelarii Sejmu.85
W skład Kancelarii Sejmu wchodzą następujące komórki organizacyjne:86
Kierownictwo Kancelarii, Gabinet Marszałka Sejmu, Biuro Prawne i Spraw
Pracowniczych, Biuro Analiz Sejmowych, Biuro Finansowe, Biuro Spraw
Międzynarodowych, Centrum Informacyjne Sejmu (Biuro Prasowe), Straż
Marszałkowska, Sekretariat Posiedzeń Sejmu, Biuro Legislacyjne, Biuro Komisji Sejmowych, Biblioteka Sejmowa, Biuro Komunikacji Społecznej, Biuro
Administracyjne, Biuro Inwestycyjno-Techniczne, Ośrodek Informatyki, Biuro
Obsługi Posłów, Wydawnictwo Sejmowe, Pion Ochrony, Służba Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, Audyt Wewnętrzny, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pion Administratora Zintegrowanego Systemu Obsługi Administracyjnej,
Biuro Gospodarczo-Techniczne, Biuro Spraw Inwestycyjnych i Zamówień,
Dom Poselski.
Kierownictwo Kancelarii Sejmu jest to zespół ludzi kierujący Kancelarią
Sejmu w skład którego wchodzą:87 Szef Kancelarii, dwóch zastępców Szefa
Kancelarii i dyrektor generalny.
Gabinet Marszałka Sejmu jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu,
który zajmuje się sprawami przyjmowania i rejestrowania projektów ustaw
i uchwał, zmian do porządku obrad, interpelacji, zapytań poselskich i pytań
w sprawach bieżących oraz innych przedłożeń, korespondencji urzędowej,
81 Regulamin Sejmu RP, art. 199 ust. 1,2.
82 Tamże.
83 Ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (DzU 1996 Nr 73
poz. 350).
84 Załącznik do zarządzenia nr 6 Marszałka Sejmu z 21 marca 2002 r. Statut Kancelarii
Sejmu.
85 Załącznik do zarządzenia nr 10 Szefa kancelarii Sejmu z 25 marca 2002 r. Regulamin
organizacyjny Kancelarii Sejmu.
86 Statut Kancelarii Sejmu, § 5.
87 Regulamin organizacyjny Kancelarii Sejmu, § 3 ust. 2.

Sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach…

157

usprawiedliwień nieobecności posłów, a także wystąpień posłów do Marszałka
Sejmu w innych sprawach.88
Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu, które zajmuje się sprawami opracowywania ostatecznych tekstów
projektów uchwał Prezydium Sejmu, zarządzeń, postanowień i decyzji Marszałka Sejmu, zarządzeń i decyzji Szefa Kancelarii Sejmu, w miarę potrzeby
we współdziałaniu z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi.89
Biuro Analiz Sejmowych jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu, które zajmuje się sprawami wykonywania i organizowania doradztwa
naukowego na rzecz Sejmu, jego organów, posłów oraz Kancelarii Sejmu.90
Biuro Finansowe jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu, które zajmuje się sprawami przygotowania projektów: budżetu Kancelarii Sejmu i jego
opisu, planu rocznego, harmonogramu dochodów i wydatków, wystąpień
do Ministerstwa Finansów w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe,
instrukcji w sprawie wykonywania budżetu Kancelarii Sejmu, sprawozdania
z wykonania budżetu Kancelarii Sejmu, decyzji Szefa Kancelarii Sejmu dotyczących zmian w planie finansowym wraz z uzasadnieniem, stanowiska
do protokołu i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli z kontroli
wykonania budżetu Kancelarii Sejmu, rocznego planu inwentaryzacji.91
Biuro Spraw Międzynarodowych jest jednostką organizacyjną Kancelarii
Sejmu, które zajmuje się sprawami sporządzania programów międzynarodowej współpracy parlamentarnej Sejmu oraz analiz, sprawozdań i informacji
dotyczących tej współpracy.92
Biuro Prasowe jest jednostką organizacyjną Sejmu, które zajmuje się
sprawami stwarzania środkom masowego przekazu warunków niezbędnych
do wykonywania ich funkcji i zadań na terenie Sejmu, w tym akredytowanie
dziennikarzy.93
Straż Marszałkowska jest jednostką organizacyjną Sejmu, która zajmuje
się sprawami ochrony fizycznej Sejmu.94
88 Tamże, § 15.
89 Tamże, § 16.
90 Tamże, § 17.
91 Tamże, § 18.
92 Tamże, § 19.
93 Tamże, § 20.
94 Tamże, § 22.
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Pion Ochrony jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu, który zajmuje się sprawami ochrony informacji niejawnych.95
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest jednostką organizacyjna
Kancelarii Sejmu, która zajmuje się sprawami bezpieczeństwa pracy.96
Pion Administratora Zintegrowanego Systemu Obsługi Administracyjnej
jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu, który zajmuje się sprawami
wspierania Administratora Zintegrowanego Systemu Obsługi Administracyjnej w wykonywaniu zadań związanych z eksploatacją zintegrowanego
systemu informatycznego SAP ERP (Systemu) oraz w zapewnianiu sprawnego
funkcjonowania Systemu.97
Audyt wewnętrzny jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu, który
zajmuje się sprawami działalności zarządczej.98
Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest jednostką organizacyjną
Kancelarii Sejmu, który zajmuje się sprawami bezpieczeństwa informacji.99
Sekretariat Posiedzeń Sejmu jest jednostką organizacyjną Kancelarii
Sejmu, który zajmuje się sprawami opracowywania projektów planów prac
i kalendarza posiedzeń Sejmu oraz porządków dziennych posiedzeń Sejmu.100
Biuro Legislacyjne Sejmu jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu,
które zajmuje się sprawami opiniowania wstępnego wniesionych do Sejmu
projektów ustaw, uchwał, rezolucji, deklaracji, apeli i oświadczeń Sejmu, przed
ich skierowaniem do pierwszego czytania.101
Biuro Komisji Sejmowych jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu, które zajmuje się sprawami organizacyjno-technicznej i merytorycznej
obsługi komisji sejmowych, w tym obsługi posiedzeń komisji stałych, nadzwyczajnych oraz śledczych, ich prezydiów i podkomisji.102
Biblioteka Sejmowa jest jednostka organizacyjną Kancelarii Sejmu, która zajmuje się sprawami gromadzenia, opracowywania, przechowywania

95 Tamże, § 22a.
96 Tamże, § 22b.
97 Tamże, § 22c.
98 Tamże, § 22d.
99 Tamże, § 22e.
100 Tamże, § 23.
  101 Tamże, § 23 ust. 2.
102 Tamże, § 25.
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i ochrony oraz udostępniania materiałów bibliotecznych, materiałów archiwalnych i muzealiów.103
Biuro Komunikacji Społecznej jest jednostką organizacyjną Kancelarii
Sejmu, która zajmuje się rozpatrywaniem korespondencji do Sejmu i jego
organów oraz Kancelarii Sejmu przekazanej w tym celu do Biura przez Marszałka i Wicemarszałków Sejmu, przewodniczących komisji sejmowych oraz
Szefa Kancelarii Sejmu i jego Zastępców, Gabinet Marszałka Sejmu i pozostałe
komórki organizacyjne Kancelarii Sejmu.104
Ośrodek Informatyki jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu, który zajmuje się analizowaniem potrzeb użytkowników w zakresie: własnych
i zewnętrznych baz danych o procesie legislacyjnym i treści aktów prawnych
oraz systemów przeznaczonych do automatycznego wspomagania procesu
legislacyjnego; automatyzacji prac biurowych, systemów komputerowego wspomagania zarządzania i lokalnych baz ewidencyjnych; stosowania rozwiązań
mobilnych; oprogramowania narzędziowego i powielarnego oraz planowanie
w tym zakresie rozwoju, uwzględniającego wymóg integracji tego rodzaju
oprogramowania w Kancelarii Sejmu; infrastruktury informatycznej, w tym
urządzeń kopiujących oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym telewizyjnej, a także planowanie ich rozwoju i opracowywanie standardów w tym
zakresie.105
Biuro Obsługi Posłów jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu, które
zajmuje się prowadzeniem poselskich spraw osobowych, w tym związanych
z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym posłów oraz członków ich rodzin,
a w szczególności sporządzanie dokumentów zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego otwierających i zamykających konta ubezpieczonych
w ZUS oraz sporządzanie dokumentów korygujących w tym zakresie, a także
przekazywanie tych dokumentów do ZUS drogą elektroniczną.106
Biuro Gospodarczo-Techniczne jest jednostką organizacyjną Kancelarii
Sejmu, które zajmuje się administrowaniem nieruchomości Skarbu Państwa
będącymi w trwałym zarządzie Kancelarii Sejmu.107
103 Tamże, § 26.
104 Tamże, § 27 ust. 1.
105 Tamże, § 28 ust. 1.
106 Tamże, § 29 ust. 1.
107 Tamże, § 30 ust. 1.
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Biuro do Spraw Inwestycji i Zamówień jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu, które zajmuje się opracowywaniem rocznego generalnego planu
zamówień publicznych Kancelarii Sejmu, na podstawie zgłoszeń komórek
organizacyjnych, zgodnego z zatwierdzonym budżetem Kancelarii Sejmu.108
Dom Poselski jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu, które zajmuje się zapewnianiem posłom i innym uprawnionym osobom zakwaterowania
w Domu Poselskim oraz udzielaniem pomocy organizacyjnej związanej
z najmem lokali mieszkalnych na terenie m. st. Warszawy.109
Wydawnictwo Sejmowe jest jednostką organizacyjną Kancelarii Sejmu,
które zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem i popularyzacją publikacji Kancelarii Sejmu.110
Zestawienie wyników analizy normatywnych zakresów zadań jednostek
organizacyjnych grupy trzeciej Sejmu w aspekcie realizacji spraw dotyczących
bezpieczeństwa wewnętrznego zostały przedstawione w tabeli 3.
Tabela 3. Zestawienie zakresów spraw dotyczących bezpieczeństwa
wewnętrznego realizowanych przez jednostki organizacyjne Kancelarii Sejmu
111112113114

Lp.

Jednostka organizacyjna

Zakres spraw bezpieczeństwa
wewnętrznego

1

Kierownictwo Kancelarii111

instytucjonalny

2

Gabinet Marszałka Sejmu112

instytucjonalny

3

Biuro Prawne i Spraw
Pracowniczych113

instytucjonalny, legislacyjny,
organizacyjny

Biuro Analiz Sejmowych114

działalności naukowej, finansowy,
prawny, gospodarczy, społeczny,
organizacyjny, edukacyjny,
informacyjny

4

108 Tamże, § 31 ust. 1.
109 Tamże, § 32 ust. 1.
110 Tamże, § 33 ust. 1.
  111 Tamże, § 5,6.
112 Tamże, § 15.
113 Tamże, § 16.
114 Tamże, § 17.
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cd. Tabeli 3.

115116117118119120121122123124125

Lp.

Jednostka organizacyjna

Zakres spraw bezpieczeństwa
wewnętrznego

5

Biuro Finansowe115

instytucjonalny, finansowy

6

Biuro Spraw Międzynarodowych116

organizacyjny, informacyjny,
finansowy, instytucjonalny

7

Biuro Prasowe117

informacyjny, organizacyjny

8

Straż Marszałkowska118

instytucjonalny

9

Pion Ochrony119

instytucjonalny

10

Służba Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy120

instytucjonalny

11

Pion Administratora
Zintegrowanego systemu Obsługi
Administracyjnej121

instytucjonalny

12

Audyt Wewnętrzny122

instytucjonalny

13

Administrator Bezpieczeństwa
Informacji123

instytucjonalny

14

Sekretariat Posiedzeń Sejmu124

organizacyjny, informacyjny

15

Biuro Legislacyjne125

legislacyjny, prawny, organizacyjny

115 Tamże, § 18.
116 Tamże, § 19.
117 Tamże, § 20.
118 Tamże, § 22.
119 Tamże, § 22a.
120 Tamże, § 22b.
121 Tamże, § 22c.
122 Tamże, § 22d.
123 Tamże, § 22e.
124 Tamże, § 23.
125 Tamże, § 24.
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cd. Tabeli 3.

126127128129130131132133134

Lp.

Jednostka organizacyjna

Zakres spraw bezpieczeństwa
wewnętrznego

16

Biuro Komisji Sejmowych126

organizacyjny, informacyjny

17

Biblioteka Sejmowa127

informacyjny, organizacyjny

18

Biuro Komunikacji Społecznej128

organizacyjny, informacyjny

19

Ośrodek Informatyki129

instytucjonalny, informatyczny,
organizacyjny, telekomunikacyjny

20

Biuro Obsługi Posłów130

organizacyjny, finansowy,
zdrowotny, informacyjny

21

Biuro Gospodarczo-Techniczne131

instytucjonalny, organizacyjny

22

Biuro do Spraw Inwestycji
i Zamówień132

instytucjonalny, organizacyjny

23

Dom Poselski133

instytucjonalny

24

Wydawnictwo Sejmowe134

informacyjny, organizacyjny

Źródło: opracowanie własne

Razem, w ramach grupy trzeciej Sejmu dokonano analizy regulaminowego zakresu działania 24 jednostek organizacyjnych, które realizują sprawy
dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego w 13 zakresach: instytucjonalnym,
legislacyjnym, organizacyjnym, działalności naukowej, finansowym, prawnym, gospodarczym, społecznym, edukacyjnym, informacyjnym, informatycznym, telekomunikacyjnym, zdrowotnym.
126 Tamże, § 25.
127 Tamże, § 26.
128 Tamże, § 27.
129 Tamże, § 28.
130 Tamże, § 29.
131 Tamże, § 30.
132 Tamże, § 31.
133 Tamże, § 32.
134 Tamże, § 33.
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Liczebny udział jednostek organizacyjnych grupy trzeciej Sejmu w realizacji spraw dotyczących poszczególnych zakresów bezpieczeństwa wewnętrznego został przedstawiony na rys. 3.

Rys. 3. Liczby jednostek organizacyjnych grupy Kancelarii Sejmu realizujące
sprawy dotyczące poszczególnych zakresów bezpieczeństwa wewnętrznego
Źródło: opracowanie własne

Z rys. 3 wynika, że sprawy dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego
w zakresie instytucjonalnym realizuje – 30%, sprawy w zakresie organizacyjnym – 26%, sprawy w zakresie informacyjnym – 17%, sprawy w zakresie
finansowym – 7% i sprawy w pozostałych 9 zakresach – 20% jednostek organizacyjnych grupy trzeciej Sejmu.
Podsumowanie

W sumie, w ramach grupy jednostek organizacyjnych Sejmu dokonano analizy
normatywnego zakresu działania 57 jednostek organizacyjnych, które realizują
sprawy dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego w 26 zakresach: strukturalnym, publicznym, organizacyjnym, prawnym, finansowym, informacyjnym,
energetycznym, gospodarczym, edukacyjnym, działalności naukowej, społecznym, zdrowotnym, komunikacyjnym, ekologicznym, telekomunikacyjnym,
informatycznym, rozwojowym, kulturowym, etnicznym, równego traktowania,
militarnym, meteorologicznym, ustrojowym, instytucjonalnym, edukacyjnym,
legislacyjnym i pracy.
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Liczebny udział jednostek organizacyjnych Sejmu w realizacji spraw
dotyczących poszczególnych zakresów bezpieczeństwa wewnętrznego został
przedstawiony na rys. 4.

Rys. 4. Liczby jednostek organizacyjnych Sejmu realizujące sprawy dotyczące
poszczególnych zakresów bezpieczeństwa wewnętrznego
Źródło: opracowanie własne

Z rys. 4 wynika, że sprawy dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego
w zakresie organizacyjnym realizuje – 20%, sprawy w zakresie instytucjonalnym – 15%, sprawy w zakresie informacyjnym – 13%, sprawy w zakresie
społecznym i gospodarczym – po 7%, spraw w zakresie prawnym – 6%
i sprawy w pozostałych 20 zakresach – 32% jednostek organizacyjnych Sejmu.
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System Powiadamiania Ratunkowego.
Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Abstrakt

W artykule opisano proces tworzenia Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR)
w Polsce. Autor skoncentrował się na przedstawieniu SPR jako systemu mającego
znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli i ich oczekiwań w tej sferze
wobec państwa. Szczególną uwagę zwrócono na sferę techniczną systemu, rozwiązania już istniejące, ale także nowe technologie mogące mieć zastosowanie w systemie
powiadamiania ratunkowego, takie jak: media społecznościowe, system eCall, SMS
czy nowe techniki lokalizacyjne. Pewne elementy SPR w Polsce porównano z rozwiązaniami funkcjonującymi w innych państwach europejskich. Na koniec autor
przedstawił wnioski z prowadzonych przez siebie badań.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo powszechne, system powiadamiania ratunkowego

centra powiadamiania ratunkowego

Emergency Notification System. Where We are and
What do We Expect to Reach?
Abstract

This article describes a process of creating the structures of Emergency Notification System in Poland. The author focused on presentation of Emergency Notification System as a system which influences the sense of citizens’ security as well as
their expectations towards the state. The author concentrates on the ICT existing
part of the system, and on new technologies which can be applied in emergency
notification, for example: social media, eCall, sms or new techniques of localization.
Certain elements of the Polish system were compared with the solutions operating
in other European countries. At the end of the article, the author presents conclusions based on his research.
Keywords: public safety, emergency notification system, emergency centers

168

Łukasz Szewczyk

Wprowadzenie

Zachodzące przez ostatnie niemal trzy dekady przemiany w Polsce nie ominęły również kwestii tak fundamentalnej, jaką jest bezpieczeństwo. Wraz
ze wzrostem zamożności społeczeństwa, w znacznym stopniu zmieniły się
również jego oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa. Obecnie obywatele
nie oczekują jedynie zapewnienia im bezpieczeństwa rozumianego jako
braku działań wojennych, nienaruszalności granic państwowych i integralności terytorialnej. Domagają się czegoś znacznie więcej, a oczekiwania te
są kierowane pod adresem szeroko rozumianego państwa, postrzeganego
jako forma organizacji danej społeczności, będąca naturalnym następstwem
pewnej umowy społecznej. Autora niniejszego artykułu przekonuje pogląd
Jerzego Stańczyka, iż „czasy współczesne, przynosząc równolegle do rozwoju
cywilizacyjnego rosnącą gamę zagrożeń, zmieniły zakres pojmowania bezpieczeństwa. W przeszłości pojmowane czysto militarnie, dziś rozszerzyło
się na ważne aspekty niewojskowe – polityczne, ekonomiczne, ekologiczne,
powszechne. Zmieniła się również jego teleologia. Obecnie składowe funkcji
polityki bezpieczeństwa to nie tylko wola przetrwania, ale ochrona dobrobytu
państwa i jego obywateli” [3, s. 7].
Dokonując analizy pojęcia „bezpieczeństwo”, należy zaznaczyć, iż jest
ono przedmiotem analiz wielu nauk. Edward Przewodzki pisze, że pojęcie
„bezpieczeństwa jest znane ludzkości od dawna, będąc jedną z kategorii antropocentrycznych. Występuje w wielu dyscyplinach naukowych: politologii,
nauce o stosunkach międzynarodowych, prawie, ekonomii, socjologii, historii
i psychologii” [2, s. 6]. Potwierdza to Waldemar Kitler, pisząc, że „bezpieczeństwo ma charakter interdyscyplinarny i utylitarny” [1, s. 23].
To państwo w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia jego
obywateli oraz zgromadzonych dóbr, będącego wynikiem zdarzeń losowych
(klęski żywiołowe, katastrofy naturalne), rozwoju cywilizacyjnego (awarie
techniczne) czy też bezprawnych działań innego człowieka lub grupy ludzi,
powinno podjąć stosowne kroki prewencyjne, neutralizacyjne lub likwidacyjne. W interesie tak pojętego państwa leży w − dziedzinie bezpieczeństwa −
ochrona indywidualna i zbiorowa obywateli przed zagrożeniami dla ich życia
i zdrowia oraz przed naruszeniem, utratą lub degradacją istotnych dla nich
dóbr materialnych i niematerialnych.
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Zdaniem Czesława Znamierowskiego „[…] w stanie pokoju, w czasach
normalnych, kiedy życie płynie utartym łożyskiem, władza państwowa ma
być w rozumieniu poddanych tylko gwarantem bezpieczeństwa na wewnątrz
i na zewnątrz oraz niezawodnym dostawcą wszystkich tych wygód życiowych,
jakich dostarczenie na siebie przyjęła” [4, s. 21]. Zagwarantowanie owego
bezpieczeństwa jest możliwe przy sprawnie działających strukturach państwa,
do których zaliczyć można podmioty powołane ustawowo do wspomnianej
ochrony, takie jak służby, inspekcje i straże. Podmioty te, aby spawanie funkcjonować i osiągać założone cele, muszą być ze sobą powiązane i tworzyć
pewne systemy, będące tak naprawdę podsystemami wykonawczymi szeroko
pojętego systemu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, a więc systemem
bezpieczeństwa narodowego.
Do głównych systemów działających na rzecz określonego wyżej1, bezpieczeństwa, zaliczyć można krajowy system ratowniczo-gaśniczy, system
państwowego ratownictwa medycznego, system bezpieczeństwa publicznego
oraz powstający od kilku lat w Polsce system mający spajać elementy operatorsko-dyspozytorskie ww. systemów tj. system powiadamiania ratunkowego.
Ma on zapewnić w ocenie autora tego artykułu bezpośredni, szybki i co ważne
kompleksowy dostęp każdego obywatela do służb, inspekcji, straży tj. podmiotów ratowniczych i porządkowych, oraz zapewnić odpowiedni przepływ
informacji aby niezbędna pomoc, którą w danej chwili potrzebuje obywatel,
trafiła do niego w możliwie jak najkrótszym czasie. Nie jest to wbrew pozorom
zadanie łatwe, gdyż wymusza konieczność działań w różnych środowiskach
i na wielu płaszczyznach − organizacyjnej, normatywnie przy dzisiejszym
galopującym rozwoju techniki również teleinformatycznym. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikom „Zeszytów
Naukowych” wydawanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego oraz wyartykułowania możliwości jego rozwoju na przykładzie rozwiązań przyjętych w innych
krajach europejskich.
1 Autor celowo pomija tutaj system obrony państwa (SOP) jako jeden z podstawowych
i kompleksowych podsystemów bezpieczeństwa, który jednak nie jest przedmiotem
tego artykułu, a zgodnie z zapisami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 r. jest
podsystemem obronnym, a nie ochronnym.
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1. Organizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Polsce

Podstawą systemu powiadamiania ratunkowego (SPR) jest ogólnoeuropejski
numer alarmowy 112. Został on powołany do życia uchwałą Rady Europy
z 29 lipca 1991 r., a obowiązek jego wprowadzenia usankcjonowano postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2002/22/WE z 7 marca
2002 r., która została częściowo zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z 25 listopada 2009 r. Zgodnie ze wspomnianymi
dyrektywami, państwa członkowskie zapewniają, aby wszyscy użytkownicy
aparatów telefonicznych, w tym także użytkownicy publicznych automatów
telefonicznych, mogli kontaktować się ze służbami ratunkowymi bezpłatnie
i za pośrednictwem jednolitego europejskiego numeru alarmowego 112 oraz
za pośrednictwem jakiegokolwiek krajowego numeru alarmowego określonego przez poszczególne państwa członkowskie. Państwa członkowskie zostały
zobowiązane również do zapewnienia właściwego odbioru i obsługi wywołań
jednolitego europejskiego numeru alarmowego 112 w sposób najlepiej odpowiadający krajowej organizacji systemów alarmowych. Takie wywołania
należy obsługiwać co najmniej z taką samą sprawnością i skutecznością, jak
wywołania krajowych numerów alarmowych, w przypadkach gdy są one
w dalszym ciągu wykorzystywane [5, art. 26, pkt. 3]. Oznacza to w praktyce,
że aby w pełni dostosować polskie realia do ww. europejskiego aktu normatywnego należałoby przeorganizować polski system powiadamiania ratunkowego tak, aby przyjmowanie zgłoszeń zarówno kierowanych na numer
alarmowy 112, jak i na 997, 998 oraz 999 odbywało się w jednym ośrodku.
Powyższe można jednak osiągnąć na wiele sposobów, między innymi:
• integrując szczeble dyspozytorskie wszystkich służb w ramach jednego
centrum, tworząc w ten sposób model operatorsko – dyspozytorski systemu powiadamiania ratunkowego,
• powołać centrum powiadamiania ratunkowego, gdzie pracowaliby wyłącznie operatorzy, którzy uzyskane zgłoszenie przekazują do właściwych
służb, a dysponowanie sił i środków do działań odbywa się dopiero po
decyzji poszczególnych dyspozytorów,
• można także oprzeć odbiór zgłoszeń na jednym z trzech podstawowych
filarów SPR, tj. Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy dyspozytorniach
Państwowego Ratownictwa Medycznego.
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Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w Polsce „system
składa się z centrów powiadamiania ratunkowego, zwanych dalej „centrami”,
tworzących jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych
do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiający przekazanie
zgłoszenia, alarmowego w celu zaangażowania właściwych zasobów ratowniczych” [7]. Zdecydowano się więc na wybór opcji ze stworzeniem centrum
powiadamiania ratunkowego, które wg założeń ustawy powinno obsługiwać
wszystkie wywołania alarmowe, a przynajmniej te kierowane na numery 112,
997, 998 i 999.
Problem w tym, że mimo obowiązywania już piąty rok ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, zapis ten jest martwy. Połączenia na tzw.
branżowe numery alarmowego, tj. „9-tki” obsługiwane są nadal w stanowiskach kierowania Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy dyspozytorniach
medycznych państwowego ratownictwa medycznego (PRM).
Na mocy przytoczonej już ustawy stworzono 17 ośrodków (CPR) przyjmujących zgłoszenia alarmowe, gdzie zatrudnienia znalazło 1364 operatorów [10]. Ośrodki te powstały na bazie urzędów wojewódzkich, z wyjątkiem
województwa mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki powierzył bowiem
obsługę numeru 112, z terenu miasta stołecznego Warszawy − Prezydentowi
Warszawy, a z pozostałej części województwa − Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.
W 2017 r., podobnie jak miało to miejsce w latach 2014–2016, do CPR
skierowano niemal 20 mln wywołań alarmowych, jednak tylko co piąte z nich
zostało przekazane do służb. Reszta to wywołania fałszywe lub anulowane.
Powodem takiego stanu rzeczy może być brak kampanii edukacyjno-informacyjnych przeprowadzanych na szeroką skalę, a właściwie brak jakichkolwiek
kampanii, co zważywszy na niski poziom kultury bezpieczeństwa w naszym
kraju i niepełnego przyswojenia przez dużą cześć obywateli numeru 112 nie
powinno dziwić. Jak wynika z badań, znaczna część zgłoszeń nieuzasadnionych, to zgłoszenia złośliwe, gdzie zgłaszający chce swoim działaniem utrudnić
pracę operatorom numerów alarmowych lub zgłoszenie nie dotyczy w najmniejszym stopniu, sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia i środowiska,
czy w ogóle jakiejkolwiek sytuacji problemowej, a jest wykonywane, by uzyskać
informację o najbliższym lokalu gastronomicznym czy postoju taksówek. Tego
typu działania, zdaniem części ekspertów, powinny być piętnowane poprzez
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różnego rodzaju sankcje i traktowane jako wykroczenie. Niestety, mimo zapisów o konieczności propagowania numerów alarmowych wśród społeczeństwa,
o co usilnie zabiega również Komisja Europejska w dokumencie dotyczącym
skutków wprowadzenia ustawy (oceny skutków regulacji)2, z pozycji wydatków
usunięto środki finansowe na ten cel.

Rys. 1. Procentowy udział zgłoszeń fałszywych, anulowanych i uwzględnionych
w skali wszystkich zgłoszeń przychodzących na numer alarmowy 112 w 2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu MSWiA z funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w 2017 r.

Wiele wątpliwości budzi również sfera informatyczna SPR, a zwłaszcza
system informatyczny SI WCPR, stanowiący narzędzie pracy operatorów
numerów alarmowych. Jego kompatybilność z innymi systemami wykorzystywanymi w głównych podmiotach współpracujących (SWD PSP, SWD Policji)
udało się osiągnąć po kilku latach jego wykorzystywania, co znalazło potwier2 Ustawa była projektem rządowym, więc koniecznym było skonstruowanie takiego
dokumentu, jak również przeprowadzenie szeregu konsultacji społecznych i międzyresortowych.

System Powiadamiania Ratunkowego. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

173

dzenie w komunikacie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [11].
Wcześniej (do roku 2015) operatorzy po przeprowadzeniu wywiadu przełączali zgłaszającego do odpowiedniej służby, a ten zmuszony był powtarzać te
same informacje po raz kolejny. Warto wspomnieć, iż sytuacja taka ma dalej
miejsce w przypadku zgłoszeń kierowanych na numer 112, a dotyczących
stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego3. W myśl obowiązujących bowiem
przepisów wywiad medyczny może przeprowadzić wyłącznie dyspozytor
medyczny. Zgodnie z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym, takim
dyspozytorem może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, jest ratownikiem medycznym, pielęgniarką systemu lub lekarzem
systemu oraz posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach systemu PRM [8]. W sposób dość oczywisty wydłuża to
proces zebrania odpowiednich informacji (wywiadu) oraz na tej podstawie
zadysponowania odpowiednich sił i środków do zdarzeń.
Kolejnym problemem jest niedokładna lokalizacja dzwoniącego. Co prawda Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) otrzymał zadanie stworzenia
Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD),
jednak jej działanie nie jest aktualnie na tyle zadowalające, aby mogła być
profesjonalnym narzędziem służącym operatorom numerów alarmowych.
Na podstawie czynności sprawdzających przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli potwierdzono, iż w związku z lokalizacją dzwoniącego na
numer alarmowy 112 lub 999, 998 i 997 zazwyczaj przez jedną stację bazową
telefonii komórkowej (BTS) dokładność lokalizacyjna może się wahać nawet
od 2 do 15 km [12]. Taka sytuacja może niepokoić, zważywszy, iż operatorzy
numerów alarmowych to ludzie mało doświadczeni. W warunkach przyjęcia
do tego zawodu, próżno bowiem szukać jakichkolwiek ułatwień czy przywilejów dla osób, które posiadają długoletnie doświadczenie w pracy przy
odbiorze zgłoszeń alarmowych. Wymagania stawiane kandydatom na operatorów numerów alarmowych obejmują jedynie umiejętność posługiwania
się przynajmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym oraz

3 Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na nagłym lub przewidywanym
w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim
następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie
ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności
ratunkowych i leczenia.
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posiadanie minimum średniego wykształcenia. W połączeniu z niskim wynagrodzeniem i wyjątkowo stresującą i obciążającą pracą trudno dziwić się
permanentnym rotacjom operatorów i coraz mniejszym zainteresowaniem
wykonywaniem tego zawodu. Sam proces szkolenia jest również niezwykle
spłycony, trwa zaledwie dwa tygodnie i obejmuje 30 godzin teoretycznych
i 40 praktycznych [9] co znacznie odbiega od tego typu szkoleń w innych
krajach europejskich.

Rys. 2. Długość szkolenia operatora numeru 112 w tygodniach w wybranych
krajach europejskich i Turcji
Źródło: EENA Operations Document – Psychological support of 112 call takers,
Bruksela 2012, s.12–16.

Budzi to uzasadnione wątpliwości o przygotowanie merytoryczne osób,
które w trakcie zdarzenia, często bardzo traumatycznego dla poszkodowanych, mają udzielić wskazówek, fachowej pomocy i przesłać informację do
odpowiednich służb, których siły i środki (zasoby) powinny udzielić pomocy
poszkodowanym i zlikwidować zagrożenie.
Aby możliwa była komunikacja między poszczególnymi CPR oraz zintegrowanymi dyspozytorniami medycznymi, stanowiskami kierowania PSP
i Policji, nie wystarczą jedynie narzędzia teleinformatyczne. Niezbędna jest
infrastruktura umożliwiająca bezpieczną i wolną od zakłóceń wymianę
informacji, co wymusiło realizację projektu OST 112. Sieć OST 112 stanowi
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niejako podwaliny sieciowo-sprzętowe, na bazie którego miał powstać przemodelowany ogólnopolski system powiadamiania ratunkowego. Platforma
OST 112 to fundament pod stworzenie sieci zintegrowanych ośrodków zarządzania działalnością ratowniczą i porządkową podmiotów, realizujących
zadania obsługi zgłoszeń alarmowych, kwalifikacji, dysponowania, organizacji i koordynacji działań. Określana jest jako platforma, która w założeniach służyć ma zintegrowaniu służb dyżurnych poszczególnych podmiotów
ratowniczych i porządkowych funkcjonujących w kraju. Mimo, iż jej budowa
trwała dłużej niż zakładano, sieć dotarła do wszystkich siedzib komend
powiatowych Policji i PSP (nie do komisariatów i jednostek ratowniczo-gaśniczych), co należy uznać jako jeden z najlepszych projektów powstałych
w ramach budowy SPR.
Warto wspomnieć, że na podstawie ustawy o SPR, dostawca publicznie
dostępnych usług telefonicznych jest obowiązany zapewnić swoim użytkownikom bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi oraz kierowanie
połączeń telefonicznych lub krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do
numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999 (po nowelizacji tylko do 112) do
właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego oraz połączeń
do innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb
ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Jest to szczególnie ważne dla
osób niedosłyszących lub głuchych. Zaznaczyć należy, iż tylko w kilku województwach istnieje możliwość przesłania SMS do CPR i to po wcześniejszej
rejestracji w odpowiedniej aplikacji. Nie jest więc to rozwiązanie systemowe,
a raczej próba wywiązania się z zapisów ustawowych przez poszczególnych
wojewodów.
2. Nowe technologie w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Opisane trudności nie są tylko polską domeną. Nasz kraj na tle innych państw
europejskich wypada co najmniej przeciętnie. Jeżeli chodzi o lokalizację dzwoniącego z telefonów stacjonarnych w 23 krajach członkowskich UE dokładność lokalizacji, podobnie jak w Polsce, jest zapewniana poprzez uzyskanie
informacji co do adresu (ulica, kod pocztowy, adres rozliczeniowy itp.) osoby
dzwoniącej. W większości państw – 24, władze odpowiedzialne za funkcjonowanie SPR są zadowolone ze standardów lokalizacyjnych dzwoniących
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z telefonów mobilnych. Chodzi tu jednak o czas lokalizacji, który wynosi
w krajach europejskich do 10 s. Takie dane przekazano do COCOM4 z Belgi,
Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch,
Łotwy, Luksemburga, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, choć zdarzają się wyjątki takie jak Francja, gdzie czas lokalizacji
dzwoniącego na numery alarmowe wynosi kilka minut, czy absolutny „rekordzista” w tej dziedzinie – Grecja, gdzie czas ten wynosi ok. 29 min [13].
W większości państw europejskich, podobnie jak w Polsce, występują znaczne
ograniczenia co do dokładności lokalizacyjnej. Rozpiętości co do lokalizacji
są znaczne i wynoszą od 30 − 5000 m. Z problemem tym doskonale poradzili
sobie Brytyjczycy, którzy w lipcu 2014 r. zaimplementowali do SPR technologię lokalizacji AML (Advanced Mobile Location). Pozwoliło to na poprawę
dokładności lokalizacji dzwoniącego, której błąd wynosi przy zastosowanej
usłudze ok. 50 m. Podczas wykonywania połączenia alarmowego, z telefonu
komórkowego działającego w technologii AML, telefon automatycznie aktywuje swoje usługi lokalizacji i przesyła je w postaci SMS do odpowiedniego
PSAP (Public Safety Answering Point). Usługa lokalizacyjna wykorzystuje
połączenie GPS lub WIFI. Taka technologia lokalizacyjna wydłuża nieco
czas oczekiwania na dane, gdyż są one dostępne po ok. 20 s, a nawet 30 s, ale
jak twierdzą specjaliści z EENA (European Emergency Number Association),
pozwala na zwiększenie poziomu dokładności lokalizacyjnej 4000 razy [14].
Dostrzegli to również członkowie Parlamentu Europejskiego w kontekście
odbioru zgłoszeń od osób niepełnosprawnych. W przygotowanej rezolucji wezwali „Komisję i państwa członkowskie, by zagwarantowały, że elektroniczne
i mobilne usługi, aplikacje i urządzenia zdrowotne, w tym numer alarmowy
112, który musi być łatwy w użyciu wszędzie w Europie, a także zaawansowany
system lokalizacji urządzeń przenośnych (AML) będą w pełni dostępne dla
pacjentów z niepełnosprawnością i dla ich opiekunów”[6, pkt. 50].

4 COCOM – Communication Committee − Komitet Łączności Elektronicznej został powołany na podstawie art. 22 dyrektywy Ramowej (Dyrektywa 2002/21/WE z 7 marca
2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej).
COCOM pełni funkcję doradczą wobec Komisji Europejskiej. Komitet monitoruje
i egzekwuje wdrażanie prawa w zakresie łączności elektronicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, Komisja Europejska opiera się na jego opinii przy
zgłaszaniu propozycji legislacyjnych.
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Rys. 3. Porównanie lokalizacji terenu w ramach testowania AML w Estonii.
Promień obszaru lokalizacyjnego wg standardowej metody wyniósł 1570 m,
natomiast przy wykorzystaniu AML 18 m
Źródło: Lars Rydén, Sony Emergency Call Positioning Advanced Mobile Location,
wystąpienie podczas konferencji organizowanej przez European Emergency Number Association pn. „EENA Conference 2016” odbywającej się w Pradze w dniach
6–8 kwietnia 2016 r.

Kolejnym wyzwaniem dla poprawy funkcjonowania SPR jest wykorzystanie mediów społecznościowych. Podyktowane jest to ich globalnym zasięgiem i wszechstronnym wykorzystywaniem. Według różnych danych mamy
na świecie 2,5 miliarda internautów z czego połowa korzysta z tzw. mediów
społecznościowych (z ang. Social media). Do największych zaliczyć można
Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, Google + i inne. Facebook daje
z nich wszystkich największy zasięg. W Polsce prawie 80% internautów
tj. niemal 20 mln ludzi posiada aktywne konto w tym największym portalu
społecznościowym świata, mniej bo ok. 3,3 mln posiada konto na Twitterze5.
5 Dane pochodzą z ogólnopolskiego badania Internetu Megapanel PBI/Gemius i zostały
opublikowane w listopadzie 2015 r.
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Na całym świecie liczba użytkowników Facebooka już dawno przekroczyła
barierę miliarda osób, a Twittera − 200 mln [19]. Wraz z coraz większym
rozpowszechnieniem mediów społecznościowych, pojawiła się, zdaniem
autora, potrzeba i konieczność ich wykorzystania przez służby ratownicze i porządkowe. Potwierdzają to badania prowadzone od 2012 r. na terenie Ameryki Północnej i Europy m.in. przez Kanadyjski Czerwony Krzyż,
Amerykański Czerwony Krzyż, NEMA (National Electrical Manufacturers
Association) oraz te prowadzone na terenie Europy w 2014 r. Analiza wywiadów wykazała, że ogólnie media społecznościowe uważane są za ważne
narzędzie do przyszłego wykorzystania, m.in. do gromadzenia informacji,
interpretacji zdarzeń i komunikacji ze społeczeństwem. Są postrzegane jako
jeden z najszybszych sposobów do rozprzestrzeniania informacji na temat
prewencji oraz do informowania społeczeństwa za pomocą komunikatów
ostrzegawczych lub powiadomień przed, w trakcie i po wystąpieniu sytuacji
kryzysowej. Media społecznościowe dostarczają szybkiego i bezpośredniego
kanału do przekazu informacji dla społeczeństwa i do rozpowszechniania
dokładnych i sprawdzonych informacji. Jest to szczególnie ważne podczas
zdarzeń nagłych, gdy jeszcze ważniejszy jest dla ludzi dostęp do wiadomości,
którym mogą zaufać. A jak cenne to narzędzie komunikacji również o sytuacjach kryzysowych wymagających natychmiastowej interwencji odpowiednich służb mogą świadczyć ataki terrorystyczne przeprowadzone w Paryżu
w 2015 r. Jeden z uczestników koncertu w hali teatralno-koncertowej Bataclan,
która 13 listopada 2015 r. stała się celem ataku terrorystycznego, gdzie śmierć
poniosło 89 osób, ukrył się wraz z kilkoma innymi osobami w łazience. Jak
wynika z jego relacji, chciał jak najszybciej wezwać pomoc, lecz z uwagi na
fakt, że we Francji funkcjonuje 11 numerów alarmowych, nie mógł w olbrzymim stresie, w jakim się znalazł, zdecydować się na wybór któregokolwiek.
Po kilkunastu sekundach zawiadomił służby medyczne, jednak by uniknąć
odnalezienia przez terrorystów, którzy mogli usłyszeć rozmowę telefoniczną
przerwał połączenie, nie podając szczegółów zdarzenia. Do łazienki w tym
samym czasie próbowali wtargnąć terroryści, przeszukujący wszystkie pomieszczenia. Człowiek ten wraz z kilkoma innymi osobami zabarykadował
drzwi do łazienki, uniemożliwiając wejście terrorystom, którzy najprawdopodobniej dokonaliby egzekucji wszystkich. Po kilku chwilach terroryści przestali napierać na drzwi, a uczestnik opisywanej sytuacji używając smartfonu,
zamieścił następujący wpis na portalu Facebook „I am still at the Bataclan.
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1st floor. Severely injured! Launch the assault as quick as possible. There are
survivors inside. They kill everyone. One by one.1st floor quickly!!!”[17]. Po
kilkunastu minutach wpis ten zobaczyło już prawie 22 tys. osób z czego część
poinformowała paryską policję. Wszystkim zabarykadowanym w łazience
udało się przeżyć.
Inną zdobyczą galopującego wręcz rozwoju techniki mającego mogącego
mieć istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa powszechnego obywateli jest
system eCall. Jego wartość, jest dostrzegana po analizie wypadków drogowym, jakie wciąż zdarzają się zbyt często na drogach Europy. Pomimo stałego
obniżania się liczby ofiar owych wypadków w krajach Unii Europejskiej, jaki
można zauważyć od roku 2001, szacuje się, że tylko w 2014 r. na drogach
w UE zginęło ok. 25,7 tys. osób, a ponad 200 tys. odniosło poważne obrażenia (jeszcze w roku 2009 było to 34 500 ofiar i prawie 250 tys. poważnych
obrażeń)6. W tym samym roku w Polsce w wypadkach drogowych zginęło ok. 3,2 tys. ludzi, a ok. 42 tys. zostało rannych [20]. Co gorsza, według
Banku Światowego i Światowej Organizacji Zdrowia, należy spodziewać
się odwrócenia tej tendencji i wzrostu liczby ofiar wypadków drogowych
we wszystkich częściach świata (do 2020 r. – z dziewiątej obecnie na trzecią
pozycję w rankingu przyczyn zgonów) i wyższego wskaźnika śmiertelności
w grupie wiekowej 5–14 lat. Problem jest szczególnie groźny i dotkliwy dla
osób podróżujących za granicą. Wysoka (i wciąż rosnąca) liczba pojazdów
poruszających się poza granicami swojego kraju przyczynia się tym samym
do potrzeby zautomatyzowania systemu połączeń alarmowych w pojazdach.
W UE granice państwowe rokrocznie przekraczane są 100 milionów razy,
przy czym 65% obywateli UE czuje się mniej chronionych za granicą swojego
kraju, a większość z nich nie wie, jaki numer alarmowy wybrać w nagłych
przypadkach, w niektórych krajach ponad to 60% obywateli [15]. Do tego
dochodzą problemy językowe mogące uniemożliwić prawidłowe poinformowanie właściwych służb o zdarzeniu. Należy pamiętać również, że ofiara wypadku drogowego może nie być w stanie rozmawiać, ponieważ została ranna,
uwięziona w pojeździe, nie wie, na jaki numer lokalny zadzwonić, a w wielu
przypadkach, w szczególności na terenach wiejskich i w późnych godzinach
wieczornych lub nocnych, może nie być żadnych świadków, którzy mogliby
6 Dane Parlamentu Europejskiego z 2015 r. (debata nad wdrożeniem systemu eCall),
kwiecień 2015 r.
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poinformować o zdarzeniu. W takich sytuacjach pomocny ma być właśnie
system eCall. System ten w razie poważnego wypadku samochodowego automatycznie zainicjuje połączenie alarmowe na numer alarmowy 112. Nawet
jeżeli pasażerowie nie będą w stanie mówić, system eCall utworzy połączenie
głosowe z najbliższym punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (CPR)
i wyśle wiadomość alarmową, znaną jako minimalny zbiór danych MSD.
Standard tych danych został określony w europejskiej normie i obejmuje
następujące informacje:
• identyfikator wiadomości,
• typ pojazdu,
• VIN,
• napęd pojazdu (zbiornik paliwa, oleju napędowego, sprężony gaz ziemny, ciekły gaz, przechowywanie energii elektrycznej, przechowywanie
wodoru),
• lokalizacja pojazdu (szerokość geograficzna, długość geograficzna),
• kierunek pojazdu,
• liczba pasażerów (dane orientacyjne uzyskiwane na podstawie zamocowania pasów bezpieczeństwa przez pasażerów),
Urządzenie eCall składa się z modułu nadawczo-odbiorczego, którego
zadaniem jest przesyłanie po kolizji minimalnego zbioru danych – MSD
i nawiązanie połączenia głosowego między samochodem a PSAP. Drugim
ważnym elementem urządzenia jest autonomiczny moduł detekcji wypadku,
który uruchamia procedurę zgłoszenia zdarzenia do Centrum Powiadamiania
Ratunkowego tylko w uzasadnionym przypadku. System mimo swojej niepodważalnej funkcjonalności jako narzędzia, które w zdecydowany sposób
ułatwiłoby i przyspieszyło interwencję służb ratowniczych po wypadku drogowym, nie został wdrożony, a data określająca rozpoczęcie obowiązkowego
montaży systemy w seryjnej produkcji pojazdów jest wciąż przesuwana.
Do rozwiązania pozostaje jeszcze kwestia możliwości zgłoszenia do CPR
informacji od osoby niepełnosprawnej (głuchoniemej). Wydaje się, iż jest
to absolutnym priorytetem. Na chwilę obecną osoby takie są praktycznie
pozbawione możliwości dokonywania zgłoszeń alarmowych. Najprostszym
rozwiązaniem jest w tym przypadku wspomniany wcześniej system SMS.
Ten kanał komunikowania się pomiędzy aparatami telefonicznymi pozwala
uniknąć większości problemów, które niesie ze sobą używanie do komunikacji kanałami teleinformatycznymi języka migowego – SMS można napisać
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jedną ręką i nawet jeśli nie będzie gramatycznie poprawny, to wysłany pod
odpowiedni numer spowoduje zainteresowanie z drugiej strony, a o to przede
wszystkim chodzi. Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost liczby państw,
które do swojego systemu powiadamiania ratunkowego zaimplementowały
rozwiązania ułatwiające dokonywanie zgłoszeń osobom niepełnosprawnym.
Głównym narzędziem jest oczywiście system SMS, choć niektóre kraje poszły
jeszcze dalej i ułatwienia objęły przekaz video (poprzez język migowy) czy
możliwość przesłania faksu [16].

SMS działa
SMS w planach

Rys. 4. Zastosowanie systemu SMS w SPR w krajach Europy
Źródło: EENA Operations Document – SMS communications with PSAPs and EROs,
Bruksela 2015

Podsumowanie

Budowę systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce można przyjąć za
zakończoną tylko w pewnej części. Przez ostatnie lata, a zwłaszcza od roku
2011, kiedy to zaczęły powstawać CPR w obecnym kształcie, wysiłki skierowane na budowę przedmiotowego systemu uległy znaczącemu zwiększeniu.
Pojawiła się długo wyczekiwana ustawa nadająca opisywanemu systemowi
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działającemu w ramach bezpieczeństwa powszechnego prawne i organizacyjne podstawy działania. Wraz z nią wydano kilka aktów szczegółowych.
Do stworzonych CPR zatrudniono już ponad 1200 osób, powstały projekty
teleinformatyczne mające ułatwić działanie systemu. Autor tego artykułu,
jest jednak zdania, że budowa profesjonalnego, nowoczesnego i integrującego
wszystkie podmioty ratownicze w Polsce systemu powiadamiania ratunkowego nie została zakończona. Nadal pozostaje wiele do zrobienia w aspekcie
szkoleń operatorów, zmniejszenia liczby ośrodków przyjmujących zgłoszenia
alarmowe, ograniczenia wywołań fałszywych czy wprowadzania pewnych
zmian normatywnych. Za najważniejsze autor uznaje jednak przebudowę
sfery teletechnicznej, mającej dla SPR znaczenie fundamentalne. Zmianie
powinno ulec również samo definiowanie systemu powiadamiania ratunkowego. SPR będące częścią podsystemu ochrony państwa i jego obywateli,
a także częścią podsystemu ochrony ludności podobnie jak inne tego typu
systemy powinno być definiowane szerzej. To nie tylko CPR, immanentnymi
częściami (komponentami) przedmiotowego systemu powinny być części
operatorsko dyspozytorskie Policji, PSP i jednostek PRM.
Za misję SPR należy uznać integrację elementów systemu bezpieczeństwa
powszechnego przez pełnienie roli koordynacyjnej i zapewnianie szybkiej
i profesjonalnej wymiany informacji alarmowych między służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi podmiotami ratowniczymi, których części dyspozytorskie stanowią integralną część systemu, w celu udzielania niezbędnej
pomocy w stanie zagrożenia zdrowia i życia ludzi, mienia lub środowiska,
przy wykorzystaniu zasobów Policji, PSP, jednostek PRM oraz społecznych
podmiotów ratowniczych, współpracujących w ramach KSRG, systemu PRM
oraz straży miejskich (gminnych), z umożliwieniem swobodnego dostępu
wszystkich przebywających na terytorium RP do numeru alarmowego 112
i innych numerów alarmowych.
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