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Omówienie
LEAD

Badania skutków niew³aœciwego u¿ycia
podrêcznego sprzêtu gaœniczego do gaszenia
po¿arów grupy F
Podrêczny sprzêt gaœniczy, zw³aszcza gaœnice przenoœne, przeznaczony jest
do stosowania przez osoby nieposiadaj¹ce profesjonalnego przeszkolenia
z zakresu postêpowania przy gaszeniu po¿arów. Stosowanie takiego sprzêtu powinno zapewniaæ wzglêdne bezpieczeñstwo osobom podejmuj¹cym
siê akcji gaœniczej oraz osobom postronnym. Dotyczy to zw³aszcza przypadków, w których rodzaj œrodka gaœniczego oraz sposób jego podawania
mog¹ zagra¿aæ operatorowi gaœnicy. Norma PN-EN 3-7 narzuca gaœnicom
przeznaczonym do gaszenia po¿arów grupy F szereg wymagañ, które
musz¹ zapewniæ skutecznoœæ dzia³añ i bezpieczeñstwo ich stosowania. Jednym z nich jest informacja o minimalnej odleg³oœci gaszenia, która powinna
byæ podana na etykiecie gaœnicy, co w praktyce nie zawsze ma miejsce.
Przeprowadzone badania polega³y na gaszeniu po¿aru oleju spo¿ywczego
z ma³ej odleg³oœci i oceny skutków gaszenia, zw³aszcza: wyrzutów p³on¹cego oleju, wzrostu wysokoœci p³omienia, wykipienia zawartoœci tacy do
spalania. Stwierdzono, ¿e w wiêkszoœci przypadków, gaszenie z odleg³oœci
mniejszej ni¿ 1 m gaœnicami przeznaczonymi do gaszenia po¿arów grupy F,
mo¿e stanowiæ powa¿ne zagro¿enie dla u¿ytkownika gaœnicy.
S³owa kluczowe: gaœnica, po¿ar grupy F, bezpieczeñstwo.
Keywords: portable fire extinguisher, class F fire, safety.

1. Wstêp
W Polsce wyodrêbnienie grupy po¿arów F nast¹pi³o w 2005 r. wraz z wprowadzeniem normy PN-EN-2:1998/A1:2005 [1]. Zmiany uwzglêdniono równie¿
w rozporz¹dzeniu ministra spraw wewnêtrznych i administracji z 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563) [2]. Wynika³o to ze specyfiki po¿arów
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grupy F. W odró¿nieniu od innych cieczy palnych (benzyny, oleju napêdowego,
alkoholi), t³uszcze w urz¹dzeniach kuchennych ulegaj¹ zapaleniu w wyniku samozap³onu po nagrzaniu ca³ej objêtoœci cieczy. Tak¿e zap³on oleju spo¿ywczego
(od zewnêtrznego Ÿród³a), w przeciwieñstwie do innych powszechnie spotykanych cieczy palnych, mo¿liwy jest jedynie
w stosunkowo wysokich temperaturach,
niewiele ni¿szych od ich temperatury samozap³onu. P³on¹cy olej jest rozgrzany w ca³ej
swej objêtoœci do temperatury ponad 300oC,
co stanowi ogromne zagro¿enie dla osoby
próbuj¹cej zgasiæ go wod¹. Podanie zwartego strumienia wody do l¿ejszego od niej oleju, powoduje jej zatoniêcie, natychmiastowe
podgrzanie, odparowanie i wyrzut p³on¹cego oleju (fot. 1). Poniewa¿ olej ma w ca³ej
objêtoœci temperaturê równ¹ lub wy¿sz¹ od
temperatury samozap³onu, bêdzie siê zapala³ przy ka¿dym kontakcie z powietrzem
[3, 4, 5]. Spalanie przestrzenne w ca³ej objêtoœci skutkuje powstaniem kuli ognia ogarniaj¹cej p³omieniami ca³e pomieszczenie,
a u osoby znajduj¹cej siê w pobli¿u – powa¿ne obra¿enia. Niektóre próby gaszenia nawet niewielkich po¿arów oleju powodowa³y
Fot. 1. Efekt wlania wody do p³on¹cego
przyrost ciœnienia skutkuj¹cy zniszczeniem
oleju jadalnego
okien i œcianek dzia³owych [3].
îród³o: fot. Bernard Król.

2. Po¿ary grupy F
2.1. Zagro¿enie po¿arowe od t³uszczów i olejów spo¿ywczych
T³uszcze i oleje roœlinne nie stwarzaj¹ zagro¿enia w warunkach normalnego
magazynowania. Bardzo du¿e zagro¿enie stwarzaj¹ jednak w momencie ich podgrzewania w urz¹dzeniach kuchennych o du¿ych pojemnoœciach, np. frytkownicach. Oleje roœlinne w tego typu urz¹dzeniach osi¹gaj¹ w normalnych warunkach
pracy temperaturê oko³o 180–190°C. Dalsze ich ogrzewanie prowadzi do zapocz¹tkowania procesu rozk³adu termicznego oleju. Pocz¹tek tego procesu okreœla
temperatura dymienia (smoke point), której typowe wartoœci wynosz¹ 220÷240°C.
Podgrzanie oleju do temperatury 290–320°C i doprowadzenie do niego zewnêtrznego bodŸca energetycznego mo¿e spowodowaæ zap³on oleju. Osi¹gniêcie przez
olej temperatury oko³o 350°C prowadzi do jego samozap³onu. Im bardziej zanieczyszczony olej lub d³ugotrwale u¿ywany, tym charakterystyczne temperatury
zwi¹zane z nagrzewaniem oleju s¹ ni¿sze. Za typowy po¿ar grupy F nale¿y uznaæ
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taki, który powsta³ w wyniku samozap³onu, natomiast mo¿e równie¿ do niego
dojœæ po zap³onie produktów rozk³adu [6].
2.2. Mo¿liwoœci gaszenia po¿arów grupy F
Mo¿liwoœci ugaszenia po¿aru grupy F s¹ ograniczone: mo¿na sch³odziæ olej
do temperatury poni¿ej temperatury jego samozap³onu albo trwale odizolowaæ
powierzchniê oleju od dostêpu powietrza. Mo¿na te¿ jednoczeœnie zastosowaæ
i wykorzystaæ dzia³anie obu mechanizmów gaœniczych. Poniewa¿ temperatura
oleju jest tak wysoka, ¿e ka¿dy kontakt z powietrzem skutkuje jego zapaleniem,
nieskuteczne bêdzie gaszenie proszkami, zamiennikami halonu czy dwutlenkiem wêgla, zw³aszcza przy u¿yciu sprzêtu podrêcznego. St³umienie spalania
p³omieniowego bêdzie tylko chwilowe, nawrót palenia nast¹pi bardzo szybko.
Niewielki po¿ar grupy F ugasiæ mo¿na tak¿e poprzez mechaniczne odizolowanie
powierzchni p³on¹cego t³uszczu od powietrza, np. kocem gaœniczym, pokrywk¹,
zwil¿onym rêcznikiem. Poniewa¿ do samozap³onu gor¹cego oleju mo¿e dojœæ nawet kilkanaœcie minut po odciêciu p³omieni, szczelna i d³ugotrwa³a izolacja jego
powierzchni jest w tym przypadku niezbêdna [4, 7, 8].
Do czasu wyodrêbnienia grupy po¿arów F gaszono je z regu³y przy zastosowaniu œrodków gaœniczych stosowanych przy po¿arach grupy B. W praktyce bezpieczne dzia³ania gaœnicze ogranicza³y siê do zastosowania dwutlenku wêgla i mg³y
wodnej, w obu przypadkach tak¿e poprzez sta³e urz¹dzenia gaœnicze. Gaœnice
przeznaczone specjalnie do gaszenia po¿arów grupy F zaczêto wprowadzaæ na rynek dopiero na prze³omie XX i XXI wieku [5].
Wszystkie produkowane obecnie gaœnice przeznaczone do gaszenia po¿arów
grupy F zawieraj¹ œrodki gaœnicze na bazie wody, która podawana jest w formie silnie rozproszonego strumienia. Drobne krople wody odparowuj¹ na powierzchni
oleju, nie ton¹c w nim, ale ch³odz¹c powierzchniê. Woda u¿yta do gaszenia mo¿e
zawieraæ dodatki zwiêkszaj¹ce skutecznoœæ dzia³ania [7, 8]. Z regu³y jest to octan,
cytrynian lub wêglan potasu oraz ich mieszaniny. Dzia³anie na t³uszcze solami potasowymi powoduje, w warunkach wysokiej temperatury po¿aru t³uszczów, reakcjê zmydlania – saponifikacji. Powstaj¹ca na powierzchni oleju, czyli powierzchni
reakcji, warstwa produktów reakcji zmydlania, skutecznie izoluje i wych³adza powierzchniê t³uszczu, zapobiegaj¹c ponownemu samozap³onowi. Takie roztwory
znajduj¹ siê w gaœnicach oznaczonych AF. Czêsto do tego typu roztworów dodaje
siê tak¿e ró¿ne dodatki pianotwórcze, strumieñ gaœniczy przybiera wówczas postaæ
piany „rozproszonej” i mo¿e byæ skuteczny tak¿e przy niewielkich po¿arach grupy B. Takie roztwory znajduj¹ siê w gaœnicach oznaczonych ABF [9].
2.3. Po¿ary testowe grupy F wg norm PN-EN 3-7 i ISO 7165
Po tym jak wyodrêbniono grupê po¿arów F, opracowano tak¿e wymagania
normatywne dla podrêcznego sprzêtu gaœniczego s³u¿¹cego do gaszenia tych po¿arów. Wiod¹cymi oœrodkami, które wdra¿aj¹ te wymagania s¹: Europejski Ko-
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mitet Normalizacyjny (CEN), Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
(ISO) oraz NFPA w Stanach Zjednoczonych. Zarówno procedury przeprowadzania testów, jak i wymagania s¹ z regu³y to¿same i ró¿ni¹ siê jedynie mniej istotnymi elementami. To, co odró¿nia jednak normatywne po¿ary testowe grupy F od
po¿arów grup A i B, to zdecydowanie ostrzejsze wymagania odnoœcie uznania
wyniku testu za pozytywny. Pomimo ugaszenia p³omieni, test mo¿e zostaæ uznany za niezaliczony w przypadku wyst¹pienia zjawisk niebezpiecznych towarzysz¹cych gaszeniu: wykipienia, wyrzutu p³on¹cego oleju, wzrostu intensywnoœci
spalania. Procedury badañ po¿arów grupy F opisane w normach i standardach
zwracaj¹ szczególn¹ uwagê, poza skutecznoœci¹ gaœnicz¹, na bezpieczeñstwo gaszenia. W zakresie procedury przeprowadzania testów gaœniczych po¿arów grupy F normy PN-EN 3-7 i ISO 7165 ró¿ni¹ siê czêœciowo od siebie. Dotyczy
to zarówno procedury przeprowadzania testu, jak i oceny kwalifikacyjnej próby
gaœniczej (zaliczona – niezaliczona). W tabeli 1 porównano podstawowe procedury przeprowadzenia i oceny testów gaœniczych po¿arów grupy F [10, 11].
Tabela 1. Charakterystyka i procedura przeprowadzania testów gaœniczych po¿arów grupy F
Charakterystyka testów
gaœniczych

wielkoœci po¿arów testowych
paliwo

PN-EN 3-7

ISO 7165

5F, 25F, 40F, 75F*

5F, 15F, 25F, 75F*

olej roœlinny jadalny o temp. samoolej roœlinny o temp. samozap³onu
zap³onu pomiêdzy 330°C i 380°C
co najmniej 360°C
sposób podawania
ci¹g³y z jednego miejsca, ca³a zawarci¹g³y lub przerywany, ca³a zawartoœæ
œrodka gaœniczego
toœæ gaœnicy
gaœnicy
odleg³oœæ dyszy lub
minimalna okreœlona przez produokreœlona przez producenta i podana na
pr¹downicy od tacy
centa i podana na etykiecie
etykiecie lecz nie mniejsza ni¿ 1 m
warunki uznania wyni- 1. Po¿ar powinien zostaæ ugaszony;
1. Po¿ar powinien zostaæ ugaszony;
ku próby gaœniczej za 2. Nie powinien nast¹piæ ponowny 2. Nie powinien nast¹piæ ponowny samopozytywny
samozap³on w czasie 20 min po uga- zap³on w czasie 20 min lub do obni¿enia
szeniu po¿aru;
temperatury oleju o 35°C poni¿ej temperatury samozap³onu, po ugaszeniu po¿aru;
3. Nie powinno nast¹piæ przelanie 3. Pozytywny wynik dodatkowego testu na
siê paliwa w czasie 20 min po uga- wyrzut paliwa (podczas ci¹g³ego roz³adowaszeniu po¿aru;
nia gaœnicy na olej rozgrzany do temp.
175–190°C nie powinno nastêpowaæ wyrzucanie oleju w postaci kropli oleju o œrednicy wiêkszej ni¿ 5 mm).
4. Nie powinno wystêpowaæ zwiêkszenie p³omieni (powy¿ej 2 m
i d³u¿ej ni¿ 2 s);
5. Nie powinno byæ wyrzutów
p³on¹cego materia³u.

* – liczba przy symbolu wielkoœci po¿aru oznacza iloœæ litrów oleju w tacy.

Norma ISO dopuszcza do stosowania przy po¿arach grupy F wszystkie rodzaje gaœnic, natomiast norma PN-EN okreœla pewne ograniczenia: nie zezwala na
oznaczanie gaœnic proszkowych i na CO2 piktogramem F. Analizuj¹c zapisy wymagañ normatywnych przedstawionych w tabeli 1, nale¿y stwierdziæ, ¿e proce-
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dury badañ s¹ zbli¿one i w konsekwencji nie powinno byæ powa¿nych ró¿nic
pomiêdzy produktami, które uzyska³y dopuszczenie na podstawie wymagañ poszczególnych norm. Pozytywne zaliczenie wszystkich testów, w obu przypadkach, powinno zapewniaæ skutecznoœæ i bezpieczeñstwo dzia³añ.

3. Testy gaœnicze
3.1. Cel i zakres badañ
Celem badañ by³a ocena skutków niew³aœciwego gaszenia po¿arów grupy F
podrêcznym sprzêtem gaœniczym. Zakres badañ obejmowa³ wykonanie po¿arów
testowych z wykorzystaniem oleju rzepakowego, a nastêpnie gaszenia po¿arów
ró¿nymi œrodkami gaœniczymi, w tym takimi, które nie s¹ przeznaczone do gaszenia po¿arów oleju oraz z odleg³oœci mniejszej od 1 m (zalecanej przez normê
ISO 7165). Ograniczeñ takich nie zawiera norma PN-EN 3-7, nakazuje jednak
umieszczenie informacji o minimalnej odleg³oœci gaszenia zalecanej przez producenta. Wszystkie wykorzystane w badaniach gaœnice posiada³y dopuszczenie
do stosowania wg PN-EN 3-7.
Do badañ u¿yto:
l
gaœnicê pianow¹ z 3% roztworem œrodka pianotwórczego typu AFFF (nr 1),
l
gaœnicê na dwutlenek wêgla (nr 2),
l
gaœnicê proszkow¹ ABC (nr 3),
l
piêæ gaœnic ze œrodkami gaœniczymi przeznaczonymi do gaszenia po¿arów
grup AF i ABF:
– AF – z wod¹ zdemineralizowan¹ (nr 4),
– AF ze œrodkiem gaœniczym na bazie soli (nr 5),
– 2 gaœnice ABF ze œrodkiem gaœniczym na bazie soli i œrodków pianotwórczych (nr 6 i 7),
– ABF z roztworem wodnym œrodków pianotwórczych (nr 8).
3.2. Procedura badañ
Do kuwety o wymiarach 45 × 22 cm (po¿ar testowy 15F wg ISO 7165) wlano
6 dm3 oleju spo¿ywczego (w teœcie normatywnym przewiduje siê 15 dm3 oleju).
Pod kuwet¹ z olejem, na dolnej pó³ce stela¿a, umieszczono tacê z olejem napêdowym, który spalaj¹c siê, mia³ ogrzewaæ olej. Po rozgrzaniu oleju do temperatury
350–370°C, co trwa³o z regu³y kilkanaœcie minut, uleg³ on samozap³onowi
(fot. 2). Nastêpnie olej pali³ siê swobodnie przez 2 min, po czym przystêpowano
do gaszenia. Operator z odleg³oœci 80–90 cm kierowa³ strumieñ œrodka gaœniczego w œrodek lustra p³on¹cego w kuwecie oleju. Strumieñ œrodka gaœniczego podawano bez przerywania – tak jak nakazuje norma PN-EN 3-7 dla po¿arów testowych
grupy F. Stanowisko gaœnicze zosta³o oddzielone od tacy kocem gaœniczym,
a operator by³ ubrany w specjaln¹ odzie¿ ochronn¹, rêkawice oraz he³m ratowniczy z przy³bic¹. Zastosowanie tacy wg ISO 7165 oraz procedury gaszenia
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wg PN-EN 3-7 nie k³óci siê ze sob¹, poniewa¿ testy
mia³y na celu obserwacje skutków gaszenia, a nie sprawdzenie skutecznoœci gaœnic. Przebieg gaszenia rejestrowany by³ technik¹ fotograficzn¹ i video. Rejestrowano
wszelkie widoczne efekty gaszenia, zw³aszcza:
– wzrost p³omieni,
– wyrzuty p³on¹cego oleju z kuwety,
– wykipienie i przelanie siê zawartoœci kuwety.
3.3. Wyniki badañ
2.3.1. Gaœnice nieprzeznaczone do gaszenia po¿arów
grupy F

Fot. 2. Po¿ar testowy 15F
wg ISO 7165
îród³o: fot. Bernard Król.

W tej czêœci badañ testom poddano trzy gaœnice,
które nie uzyska³y dopuszczenia do stosowania przy
po¿arach grupy F. Zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 3-7 gaœnice: proszkowa i na dwutlenek wêgla,
nie mog¹ byæ stosowane do gaszenia po¿arów olejów
i t³uszczów.

Gaœnica nr 1, pianowa z roztworem AFFF (6 dm3)
Podano rozproszony strumieñ roztworu pianotwórczego AFFF na powierzchniê oleju. W pocz¹tkowej fazie gaszenia nast¹pi³o gwa³towne odparowanie
wody zawartej w pianie, co spowodowa³o du¿e rozbryzgi – na oko³o 1 m po bokach
i oko³o dwóch metrów na kierunku podawania œrodka gaœniczego. W konsekwencji olej wykipia³ i czêœciowo zosta³ wyrzucony poza
tacê. Po wy³adowaniu oko³o
80% zawartoœci gaœnicy na powierzchni oleju utworzy³a siê
warstwa piany, która zosta³a
natychmiast zniszczona przez
wysok¹ temperaturê oleju.
Woda zawarta w pianie gwa³townie odparowa³a, powoduj¹c kipienie i rozbryzgi
w postaci gor¹cego oleju i pozosta³oœci piany. Po¿ar zosta³
ugaszony, jednak znaczna
czêœæ paliwa zosta³a wyrzucoFot. 3. Gaszenie gaœnic¹ pianow¹ AFFF, bezpoœrednio po
rozpoczêciu podawania œrodka gaœniczego
na poza tacê. Po ugaszeniu
îród³o: fot. Bernard Król.
w tacy stwierdzono jedynie
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œladowe iloœci oleju spo¿ywczego. Na fot. 3 i 4 przedstawiono
efekty gaszenia po¿aru oleju
gaœnic¹ pianow¹, bezpoœrednio
po rozpoczêciu podawania oraz
po ugaszeniu po¿aru.

Fot. 4. Powierzchnia oleju po ugaszeniu pian¹ AFFF
îród³o: fot. Bernard Król.

Fot. 5. Dzia³anie dwutlenkiem wêgla, po st³umieniu
p³omieni nast¹pi³ nawrót spalania
îród³o: fot. Bernard Król.

Fot. 6. Gaœnica proszkowa – pocz¹tkowa faza gaszenia
îród³o: fot. Bernard Król.

Gaœnica nr 2, na dwutlenek
wêgla (5 kg)
Podczas wykonywania próby nast¹pi³o ugaszenie p³omienia po 3 s od momentu rozpoczêcia podawania œrodka gaœniczego. Czas wy³adowania ca³ej
gaœnicy wynosi³ oko³o 20 s.
Po oko³o 3 s od zakoñczenia
podawania nast¹pi³ nawrót palenia. W trakcie gaszenia nie
nast¹pi³ wyrzut oleju oraz jego
wykipienie, natomiast chwilowy wzrost p³omieni (1,5 m)
spowodowany fal¹ powietrza
w momencie uruchomienia gaœnicy. Na fot. 5 przedstawiono
moment gaszenia po¿aru testowego dwutlenkiem wêgla.
Gaœnica nr 3, proszkowa ABC
(4 kg)
Gaœnica po oko³o 4 s zgasi³a
p³omienie. Wyst¹pi³o rozbryzgiwanie oleju spowodowane jedynie energi¹ strumienia
proszku oraz, pocz¹tkowo, znaczny wzrost p³omieni. Nie
nast¹pi³ nawrót palenia, na powierzchni oleju utworzy³a siê
cienka warstwa proszku gaœniczego. Na fot. 6 i 7 przedstawiono moment rozpoczêcia podawania proszku gaœniczego i powierzchniê oleju po ugaszeniu.
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Stwierdzono, ¿e oko³o 60% pocz¹tkowej objêtoœci
oleju zosta³o wyrzucone poza tacê.
2.3.2. Gaœnice dedykowane do gaszenia po¿arów
grupy F

W drugim etapie badañ testowano 5 gaœnic,
które zosta³y w Polsce dopuszczone do stosowania
do gaszenia po¿arów grupy F. Zawieraj¹ one wodê
lub œrodki gaœnicze na bazie wody: roztwory œrodków pianotwórczych oraz soli potasowych.
Gaœnica nr 4, ze œrodkiem gaœniczym na bazie
soli, AF (2 dm3)
Œrodek gaœniczy w badanej jednostce sprzêtu,
to roztwór soli potasowych bez dodatków œrodków
spieniaj¹cych. Gaœnice z tym œrodkiem gaœniczym
Fot. 7. Powierzchnia oleju po
gaszeniu proszkiem gaœniczym
nie s¹ przeznaczone do gaszenia po¿arów grupy B.
îród³o: fot. Bernard Król.
Podczas próby gaszenia w pierwszym etapie podawania wyst¹pi³ wzrost p³omienia do wysokoœci
oko³o 1,5 m. Czas gaszenia p³omieni by³ bardzo krótki i wynosi³ oko³o 2 s. W trakcie podawania œrodka gaœniczego nie wyst¹pi³o rozbryzgiwanie oleju ani jego wykipienie. Po roz³adowaniu gaœnicy na powierzchni oleju utworzy³a siê warstwa
produktów reakcji zmydlania o gruboœci oko³o 3 cm, która skutecznie izolowa³a
powierzchniê oleju. Na œciankach tacy pojawi³ siê wyraŸny bia³y krystaliczny nalot – pozosta³oœæ po odparowanym roztworze soli. Na fot. 8 i 9 zaprezentowano
pocz¹tkowy niewielki wzrost p³omienia oraz warstwê izoluj¹c¹ powierzchniê
oleju pozosta³¹ po ugaszeniu po¿aru.

Fot. 8. Niewielki wzrost p³omieni towarzysz¹cy
gaszeniu gaœnic¹ nr 4
îród³o: fot. Bernard Król.

Fot. 9. Warstwa produktów reakcji zmydlania na
powierzchni oleju po ugaszeniu gaœnic¹ nr 4
îród³o: fot. Bernard Król.
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Gaœnica nr 5, mg³owa z wod¹ demineralizowan¹, AF (3 dm3)
Testowana konstrukcja zawiera wodê bez dodatków zwiêkszaj¹cych jej skutecznoœæ gaœnicz¹. Dzia³anie gaœnicze opiera siê wy³¹cznie na ch³odzeniu. Przy
ca³kowitym czasie roz³adowania gaœnicy wynosz¹cym 35 s, likwidacja p³omieni trwa³a a¿ 18 s. Zbyt ma³a odleg³oœæ
dyszy gaœnicy od krawêdzi tacy spowodowa³a, ¿e kropelki wody uderza³y
w powierzchniê pal¹cego siê oleju zbyt
du¿ym pêdem, przez co krople wody
dosta³y siê pod powierzchniê pal¹cego
siê oleju i gwa³townie odparowywa³y.
Spowodowa³o to wyrzucanie kropli oleju i zwiêkszenie p³omieni. Wzrost wysokoœci p³omieni wynosi³ ok. 1 m
ponad powierzchniê tacy. Na fot. 10
Fot. 10. Gaszenie po¿aru gaœnic¹ wodn¹
mg³ow¹
przedstawiono fazê gaszenia oleju mg³¹
îród³o: fot. Bernard Król.
wodn¹ po ok. 10 s od jego rozpoczêcia.
Gaœnica nr 6, ABF (2 dm3)
Podczas próby gaszenia p³on¹cego oleju w pierwszym momencie rozpoczêcia
podawania œrodka gaœniczego nast¹pi³ gwa³towny wzrost p³omienia na wysokoœæ
oko³o 2 m oraz rozbryzg oleju oko³o 1,5 m na kierunku podawania, a tak¿e wykipienie oleju poza tacê. Powodem przelania siê oleju z tacy by³o dostanie siê
œrodka gaœniczego pod powierzchniê
oleju. Po ca³kowitym wy³adowaniu œrodka gaœniczego, zawieraj¹cego oprócz
œrodków pieni¹cych tak¿e reagenty, na
powierzchni oleju powsta³a spieniona,
niepalna warstwa o gruboœci ok. 1 cm,
oddzielaj¹ca powierzchniê oleju od p³omienia. Wykipienie zawartoœci tacy
nast¹pi³o jeszcze w trakcie podawania
œrodka gaœniczego, by³o niezwykle inFot. 11. Wykipienie zawartoœci tacy podczas
tensywne, co widaæ na fot. 11. Czas do
gaszenia po¿aru gaœnic¹ ABF nr 6
îród³o: fot. Bernard Król.
likwidacji p³omieni wynosi³ 4 s.
Gaœnica nr 7, ABF (2 dm3)
Próba gaszenia po¿aru oleju spowodowa³a w pierwszym momencie podawania œrodka gaœniczego niewielki wzrost p³omienia na wysokoœæ oko³o 1 m. Strumieñ rozproszony piany gaœniczej w przeci¹gu oko³o 2 s ugasi³ pal¹cy siê olej. Nie
zaobserwowano rozbryzgu ani wykipienia oleju. Po ca³kowitym wy³adowaniu
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gaœnicy na œciankach tacy wytr¹ci³ siê bia³y osad solny, a powierzchnia oleju pokryta zosta³a szczeln¹ warstw¹ produktów reakcji zmydlania, identyczn¹ jak
w przypadku gaœnicy nr 4. Na fot. 12 oraz 13 przedstawiono moment rozpoczêcia
procesu gaszenia oraz powierzchniê oleju po ugaszeniu.

Fot. 12. Pocz¹tek gaszenia gaœnic¹ ABF nr 7
îród³o: fot. Bernard Król.

Fot. 13. Powierzchnia oleju po ugaszeniu
gaœnic¹ nr 7
îród³o: fot. Bernard Król.

Gaœnica nr 8, ABF (3 dm3)
Bezpoœrednio po rozpoczêciu podawania nast¹pi³o bardzo du¿e wychlapanie
oleju ze œrodkiem na oko³o 1,5 metra na boki oraz oko³o 2 metrów na kierunku
podawania œrodka. Jednoczeœnie wyst¹pi³ intensywny chwilowy wzrost p³omienia na wysokoœæ oko³o 2,5 m oraz
niepokoj¹ca seria odg³osów eksplozji.
Podczas kontynuacji podawania œrodka
dosz³o do wykipienia oleju. Po ca³kowitym wy³adowaniu œrodka gaœniczego
zawartoœæ tacy przelewa³a siê poza jej
œcianki. Powierzchnia oleju „bulgota³a”
przez kolejne 5 min. Na fot. 14 przedFot. 14. Znaczny wzrost p³omieni bezpoœrednio
stawiono efekt gaszenia bezpoœrednio
po otwarciu zaworu gaœnicy nr 8
po otwarciu zaworu gaœnicy.
îród³o: fot. Bernard Król.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania mia³y na celu ocenê skutków niew³aœciwego gaszenia po¿arów grupy F. Spoœród trzech gaœnic nieprzeznaczonych do gaszenia po¿arów grupy F, przy testach z u¿yciem gaœnicy na dwutlenek wêgla, nie
stwierdzono niebezpiecznych efektów. Strumieñ dwutlenku wêgla posiada zbyt
ma³¹ energiê, by spowodowaæ wyrzucenie oleju z tacy. Jednoczeœnie gaœnica taka
nie zapewnia pozytywnego efektu gaœniczego. Stosowanie do gaszenia t³uszczów
i olejów gaœnic u¿ytych w badaniach: pianowej i proszkowej mo¿e stanowiæ
potencjalne zagro¿enie.
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Gaœnice dedykowane do po¿arów grupy F wykazywa³y bardzo zró¿nicowane
efekty gaszenia. Za bezpieczne uznaæ mo¿na tylko te, które nie spowodowa³y wyrzucenia p³on¹cego oleju poza tacê lub jego wykipienia. Za najskuteczniejsz¹ i zarazem najbezpieczniejsz¹ nale¿y uznaæ gaœnicê nr 4 (AF), zawieraj¹c¹ roztwór
soli potasowych bez dodatków pianotwórczych. Znaczna zawartoœæ soli w roztworze umo¿liwia szybki przebieg reakcji zmydlania i izolowanie warstwy t³uszczu. Nie nastêpuj¹ przy tym niekorzystne efekty uboczne. Wyj¹tkowe zagro¿enie
mo¿e groziæ osobom operuj¹cym testowanymi gaœnicami nr 6 i 8. W przypadkach tych nastêpowa³o intensywne kipienie lub wyrzucanie zawartoœci tacy.
W tabeli 2 przedstawiono porównanie skutków gaszenia po¿aru oleju spo¿ywczego z odleg³oœci mniejszej od 1 m przy u¿yciu poszczególnych gaœnic. Obserwowane skutki gaszenia, takie jak wzrost wysokoœci p³omieni, rozpryskiwanie
zawartoœci tacy, wykipienie, oceniano w skali „brak – niewielki – znaczny”.
Przedstawiono tak¿e ogóln¹ ocenê skutecznoœci gaœniczej i bezpieczeñstwa gaszenia dla ka¿dej gaœnicy, opart¹ nie tylko na uzyskaniu zgaszenia po¿aru testowego, ale tak¿e na ocenie obserwowanych skutków gaszenia.
Tabela 2. Zestawienie skutków gaszenia po¿aru grupy F
Gaœnica

1

2

3

4

5

6

7

8

Oznaczenie

AB

B

ABC

AF

AF

ABF

ABF

ABF

Rodzaj œrodka
gaœniczego

roztwór
AFFF

CO2

proszek
ABC

roztwór
reagenta

mg³a
wodna

roztwór
pianotw.

3s*
niewielki
brak
brak
nie
tak

4s
znaczny
znaczne
brak
tak
nie

roztwór
pianotw.
+ reagent
2s
niewielki
brak
brak
tak
tak

Czas gaszenia
7s
Wzrost p³omieni znaczny
Rozpryskiwanie znaczne
Wykipienie
znaczne
Skutecznoœæ
nie**
Bezpieczeñstwo
nie

roztwór
pianotw.
+ polimer
2s
18 s
4s
niewielki niewielki znaczny
brak
niewielkie znaczne
brak
brak
znaczne
tak
tak
tak
tak
tak
nie

2s
znaczny
znaczne
znaczne
nie**
nie

* nawrót spalania po 3 s od zakoñczenia podawania CO2,
**zgaszenie nast¹pi³o w wyniku wyrzucenia poza tacê oleju zmieszanego ze œrodkiem gaœniczym.

5. Wnioski
Spoœród gaœnic u¿ytych w testach tylko jedna zawiera³a informacjê o technice
gaszenia po¿arów grupy F. Pozosta³e gaœnice posiada³y na etykiecie jedynie standardowo stosowan¹ informacjê o minimalnej odleg³oœci podczas gaszenia po¿arów w obrêbie urz¹dzeñ elektrycznych znajduj¹cych siê pod napiêciem (1 m).
Norma PN-EN 3-7 wymaga, aby na etykiecie gaœnicy znalaz³a siê informacja
o minimalnej odleg³oœci gaszenia po¿aru grupy F.
Badania zak³ada³y niewielk¹ odleg³oœæ gaszenia. W praktyce nawet przy po¿arach grupy B taka odleg³oœæ mog³aby spowodowaæ wyrzucenie paliwa w wyniku
dzia³ania energii strumienia gaœniczego. Dotyczy³oby to jednak prawie wy³¹cznie gaœnic proszkowych. Pozosta³e gaœnice (na dwutlenek wêgla oraz na bazie
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wody – w tym pianowe), nie charakteryzuj¹ siê a¿ tak energicznym strumieniem.
Efekty gaszenia, w postaci wyrzutów materia³u palnego, wynikaj¹ z toniêcia wiêkszych kropel wody lub roztworu w oleju i ich gwa³townym odparowaniu. Takiego zjawiska nie da siê w pe³ni wyeliminowaæ. Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez znaczne
rozproszenie strumienia gaœniczego, co zastosowano w testowanej gaœnicy
mg³owej. Rozwi¹zanie to jest jednak okupione ni¿sz¹ skutecznoœci¹ gaœnicz¹. Innym sposobem jest zwiêkszenie odleg³oœci podawania i tym samym zmniejszenie
energii i zwartoœci strumienia gaœniczego. Skutecznoœæ obu metod musi byæ jednak potwierdzona szeregiem testów gaœniczych w ró¿nych, odpowiadaj¹cych napotykanym w praktyce, konfiguracjach. Niew¹tpliwie informacja o minimalnej
odleg³oœci gaszenia po¿arów grupy F powinna znajdowaæ siê na ka¿dej gaœnicy
przeznaczonej do gaszenia po¿arów t³uszczów i olejów jadalnych.
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Portable extinguishers are intended for use by people who have no
professional training of the procedures for extinguishing fires. The use of
such equipment should provide the relative safety for persons undertaking
the fire fighting as well as for third parties. This is especially true in cases
where the type of extinguishing agent and the method of application may
endanger the extinguisher operator. PN-EN 3-7 standard imposes
a number of requirements, needed to ensure the efficiency and safety
of use, on extinguishers designed to extinguish class F fires. One of them
is information about the minimum operating distance, which should be
stated on the extinguisher label, which in practice is not always the case.
The study consisted of cooking oil fires fighting at close range, using
extinguishers of different types, and fire impact assessment, in particular:
splattering of burning oil, an increase of flame, boiling over the content
of the test tray. It was found that in most cases, fighting cooking oil fire from
a distance of less than 1 m, even using fire extinguishers designed to
extinguish class F fires, may pose a serious risk to an extinguisher user.

SUMMARY

Research on Effects of Incorrect Use of Portable
Fire Extinguishers for Class F Fires

st. kpt. dr in¿. Bernard KRÓL
bryg. dr in¿. Miros³aw SOBOLEWSKI
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Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie, Zak³ad Œrodków Gaœniczych
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Omówienie
LEAD

Badania zdolnoœci zwil¿aj¹cej roztworów wodnych
stosowanych do gaszenia po¿arów materia³ów
sta³ych
Wiêkszoœæ po¿arów, podczas których dzia³ania gaœnicze podejmuj¹ jednostki ratownicze, personel przedsiêbiorstw lub osoby postronne, stanowi¹
po¿ary materia³ów sta³ych. Podstawowym œrodkiem gaœniczym stosowanym do tego typu po¿arów jest woda. Czêsto jednak skutecznoœæ gaœnicza
wody jest ma³a ze wzglêdu na s³abe zdolnoœci zwil¿aj¹ce, zw³aszcza w stosunku do materia³ów hydrofobowych i porowatych. Dla zwiêkszenia
efektu gaœniczego konieczne mo¿e byæ zastosowanie dodatków do wody,
które poprawi¹ jej zdolnoœci zwil¿ania powierzchni oraz wnikanie w g³¹b
materia³ów porowatych, zwiêkszaj¹c koñcowy efekt gaœniczy przez skuteczniejsze ch³odzenie materia³u palnego.
W artykule przedstawiono wyniki badañ laboratoryjnych zdolnoœci zwil¿ania próbek p³yt pilœniowych przez roztwory wodne œrodków pianotwórczych. Badania przeprowadzono zgodnie z metodyk¹ przedstawion¹
w standardzie NFPA 18 oraz wprowadzaj¹c modyfikacje dotycz¹ce rozmiaru próbek i konfiguracji stanowiska badawczego. Przedstawiono dyskusjê wyników i zaproponowano procedurê laboratoryjnych badañ zdolnoœci
do zwil¿ania, która mog³aby s³u¿yæ do oceny przydatnoœci œrodka zwil¿aj¹cego do zwiêkszania skutecznoœci wody przy gaszeniu po¿arów grupy A.
S³owa kluczowe: po¿ary grupy A, zwil¿acz, gaszenie.
Keywords: class A fires, wetting agent, extinguishing.

1. Wstêp
Rodzaj materia³u palnego jest podstawowym czynnikiem, który musi zostaæ
uwzglêdniony przy doborze œrodków gaœniczych i metod gaszenia po¿arów. Klasyfikacjê po¿arów pod tym wzglêdem przedstawia Polska Norma PN-EN 2 [1].
Po¿ary materia³ów sta³ych, które podczas spalania tworz¹ ¿ar, zalicza siê do gru-
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py po¿arów A. Na przebieg spalania i mo¿liwoœci gaszenia po¿arów tej grupy
wp³ywa tak¿e struktura i konfiguracja materia³u palnego.
Po¿ary grupy A stanowi¹ znaczn¹ wiêkszoœæ po¿arów gaszonych przez jednostki stra¿y po¿arnych oraz personel przedsiêbiorstw i osoby postronne. Tylko
niewielkie po¿ary grupy A mog¹ byæ skutecznie zgaszone przez st³umienie lub za
pomoc¹ proszku gaœniczego ABC. Skuteczn¹ metod¹ gaszenia wszystkich po¿arów grupy A jest ch³odzenie, dlatego w praktyce stosuje siê przede wszystkim
wodê oraz wodne roztwory œrodków zwil¿aj¹cych b¹dŸ pianotwórczych.
W przeciwieñstwie do po¿arów grupy B, podczas których wystêpuje wy³¹cznie
spalanie p³omieniowe, przy po¿arach grupy A wystêpuje dodatkowo tworzenie siê
¿aru i tlenie. Te dwa rodzaje procesów spalania, czyli spalanie p³omieniowe i tlenie,
traktowaæ nale¿y odrêbnie, gdy¿ w ró¿ny sposób uzyskuje siê efekt gaœniczy [2].
Proces gaszenia po¿arów materia³ów sta³ych podzieliæ mo¿na na dwa etapy:
• st³umienie p³omieni – wyeliminowanie spalania p³omieniowego,
• sch³odzenie i wygaszenie ognisk ¿aru.
Pierwszy etap mo¿na zrealizowaæ przy u¿yciu nie tylko wody i jej roztworów,
lecz tak¿e piany gaœniczej lub proszków typu ABC. Natomiast drugi etap gaszenia wymaga och³odzenia materia³u poni¿ej temperatury tlenia, co mo¿na
osi¹gn¹æ przy u¿yciu wody, pod warunkiem ¿e wystarczaj¹ca jej iloœæ bêdzie szybko dociera³a do gor¹cego i ¿arz¹cego siê materia³u. W wielu wypadkach na tym
etapie wystêpuj¹ trudnoœci wynikaj¹ce nie tylko z hydrofobowych w³aœciwoœci
powierzchniowych materia³ów sta³ych, ale tak¿e z ich porowatoœci, struktury
geometrycznej i u³o¿enia. Wszystkie te czynniki mog¹ znacznie ograniczaæ
szybkoœæ ch³odzenia materia³u przez podawan¹ w celu zgaszenia po¿aru wodê.

2. Warunki ugaszenia po¿aru materia³u sta³ego
Krytycznym warunkiem zgaszenia po¿aru grupy A jest szybkie sch³odzenie
materia³u i wygaszenie ognisk ¿aru. Zgaszenie nastêpuje, jeœli woda lub roztwór
œrodka pianotwórczego lub zwil¿aj¹cego, penetruj¹c materia³, dociera do ognisk
¿aru z wystarczaj¹co du¿¹ szybkoœci¹, ¿eby odprowadzany w wyniku jej ogrzewania i odparowania strumieñ ciep³a qch by³ wiêkszy od strumienia ciep³a spalania qsp:
qch > qsp…
(1)
W wielu przypadkach szybkoœæ penetracji po¿aru grupy A przez wodê jest
znacznie mniejsza ni¿ szybkoœæ podawania. Nadmiar wody sp³ywa, nie bior¹c
udzia³u w gaszeniu. Miar¹ skutecznoœci zastosowanej metody podawania i/lub
dodatków do wody mo¿e byæ stopieñ wykorzystania podawanej wody do ch³odzenia materia³u w, który mo¿na okreœliæ jako:
w = qch / qteor…
(2)
gdzie qteor – odpowiada maksymalnemu efektowi ch³odz¹cemu podawanej wody
– sytuacji, w której woda ogrzewa siê i odparowuje z tak¹ sam¹ szybkoœci¹, z jak¹ jest
podawana.
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Rzeczywista szybkoœæ ch³odzenia materia³u qch jest ograniczana przez szybkoœæ penetracji przez wodê, co ma szczególne znaczenie w przypadku materia³ów
porowatych.
Zale¿noœæ tê mo¿na wykorzystaæ do zaproponowania testów laboratoryjnych
skutecznoœci gaœniczej wody i roztworów zwil¿aczy, polegaj¹cych na pomiarze
szybkoœci rozp³ywania siê i wsi¹kania wody w próbki materia³ów grupy A. Testy
te powinny byæ tak opracowane, aby pozwala³y na ró¿nicowanie i ocenê œrodków
gaœniczych pod wzglêdem skutecznoœci gaœniczej i zakresu stosowania przy tego
rodzaju po¿arach.
Skutecznoœæ gaœnicz¹ danego œrodka lub metody mo¿na okreœlaæ bezpoœrednio – mierz¹c czas i/lub zu¿ycie œrodka potrzebne do zgaszenia po¿aru o okreœlonej wielkoœci. To podejœcie jest stosowane na przyk³ad przy dopuszczaniu do
stosowania gaœnic przenoœnych wed³ug Polskiej Normy PN-EN 3-7 [3]. Testy takie wymagaj¹ jednak specjalnych warunków, wi¹¿¹ siê ze znacznymi kosztami
i czêsto tylko w ograniczonym stopniu odzwierciedlaj¹ warunki rzeczywistego
po¿aru grupy A.
Ró¿norodnoœæ w³aœciwoœci powszechnie wystêpuj¹cych sta³ych materia³ów
palnych, takich jak np. materia³y drewno- i celulozopochodne, guma, tworzywa
sztuczne, czy materia³y drobnoporowate, stwarza istotne trudnoœci w opracowaniu uniwersalnego i pe³nego sytemu oceny skutecznoœci gaœniczej preparatów na
bazie wody lub dodatków do wody
Obecnie w Polsce nie ma jednolitego i klarownego systemu oceny skutecznoœci gaœniczej lub zdolnoœci zwil¿aj¹cej œrodków przeznaczonych do gaszenia po¿arów grupy A. Nie przedstawiono wymagañ dla tego typu preparatów. W zwi¹zku
z tym, ich u¿ytkownicy opieraj¹ swoj¹ wiedzê o mo¿liwoœciach i sposobach ich
stosowania na deklaracjach producentów oraz doniesieniach z literatury bran¿owej.

3. Badanie skutecznoœci gaœniczej zwil¿aczy
wed³ug standardu NFPA 18
Przyk³adem systemu wymagañ dla œrodków zwil¿aj¹cych wspomagaj¹cych
gaszenie po¿arów grupy A mo¿e byæ „Standard on Wetting Agents” NFPA 18
[4]. Zawiera on wymagania dla œrodków zwil¿aj¹cych przeznaczonych do zwiêkszania skutecznoœci wody przy gaszeniu po¿arów materia³ów sta³ych. Ogólne
za³o¿enia standardu mo¿na okreœliæ nastêpuj¹co: œrodek zwil¿aj¹cy powinien
zwiêkszaæ szybkoœæ gaszenia materia³ów sta³ych w porównaniu z wod¹ podawan¹
w ten sam sposób, ale tak¿e wykazaæ akceptowaln¹ skutecznoœæ przy gaszeniu
testowego po¿aru grupy B.
Wed³ug NFPA 18 roztwór zwil¿acza podawany z gaœnicy o pojemnoœci
9,5 dm3 o skutecznoœci gaœniczej 2A powinien zgasiæ po¿ar testowy 3A wed³ug
UL 711 [5]. Testy gaœnicze grupy A wed³ug UL 711 polegaj¹, podobnie jak testy
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opisane w normie PN-EN 3-7, na próbach gaszenia stosów o ró¿nych rozmiarach
u³o¿onych z beleczek z drewna sosnowego. W obu normach stosuje siê jednak beleczki o ró¿nym przekroju i inaczej u³o¿one, dlatego tylko orientacyjnie mo¿na
powiedzieæ, ¿e testy 2A i 3A wed³ug UL 711 s¹ zbli¿one do testów 5A i 8A,
wed³ug norm europejskich.
Poza zgaszeniem po¿aru testowego grupy A, zwil¿acz zgodny z NFPA 18 powinien zgasiæ tak¿e po¿ary tl¹cych siê materia³ów porowatych, wykazuj¹c
wiêksz¹ skutecznoœæ w porównaniu z wod¹. W tym przypadku testy prowadzi
siê z wykorzystaniem surowej, odziarnionej bawe³ny oraz próbek p³yty pilœniowej.
W metodzie badania zwil¿alnoœci i gaszenia p³yty pilœniowej (Wood Fiber Board Penetration) wg standardu NFPA 18, u¿ywa siê próbek p³yty pilœniowej
o gruboœci 13 mm i wymiarach 305 mm × 305 mm. Próbkê umieszczon¹ na stela¿u poddaje siê przez 105 s dzia³aniu p³omienia alkoholu p³on¹cego na tacce
umieszczonej pod próbk¹. Nastêpnie usuwa siê tackê z alkoholem, a pod próbk¹
umieszcza naczynie do zbierania œciekaj¹cej wody i roztworu. Tak przygotowan¹,
tl¹c¹ siê od spodu próbkê, spryskuje siê od góry 250 cm3 wody lub badanego roztworu zwil¿acza. Jako wyniki testu zapisuje siê iloœæ wody lub roztworu, która
œciek³a do naczynia odbiorczego oraz ubytek masy próbki po jej wysuszeniu. Testy prowadzi siê trzykrotnie dla wody i badanego roztworu. Roztwór zwil¿acza
powinien zgasiæ p³ytê pilœniow¹ z mniejszym ubytkiem masy p³yty oraz
mniejszym odciekiem ni¿ podczas gaszenia wod¹.
Przedstawiona w NFPA 18 procedura badania zdolnoœci zwil¿ania i gaszenia
p³yty pilœniowej pozostawia dowolnoœæ w zakresie techniki i szybkoœci podawania roztworu lub wody na wierzchni¹ warstwê p³yty pilœniowej przy u¿yciu spryskiwacza. Nie podano tak¿e informacji dotycz¹cych wymiarów tacki z alkoholem
oraz jej odleg³oœci od powierzchni próbki. Istotne jest przeprowadzenie testów
dla wody i roztworów badanego zwil¿acza w dok³adnie ten sam sposób. W badaniach przedstawionych w dalszym ci¹gu artyku³u wprowadzono pewne modyfikacje oryginalnej procedury testowej.

4. Badania zdolnoœci zwil¿aj¹cej
4.1. Cel badañ
Okreœlenie warunków przeprowadzania testu, który pozwala³by na ró¿nicowanie i ocenê œrodków gaœniczych pod wzglêdem skutecznoœci gaœniczej wobec
po¿arów grupy A. Punktem wyjœcia by³y za³o¿enia standardu NFPA 18 – testu
gaszenia p³yty pilœniowej. Test powinien umo¿liwiæ dokonywanie oceny porównawczej zdolnoœci zwil¿aj¹cych roztworów œrodków pianotwórczych i zwil¿aczy.
Badania dotyczy³y doboru materia³u palnego, konfiguracji testu gaœniczego oraz
sposobu podawania œrodków gaœniczych.
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4.2. Metodyka badañ
Badanie zdolnoœci zwil¿aj¹cych dodatków do wody powinno umo¿liwiaæ ocenê ich przydatnoœci do gaszenia po¿arów grupy A oraz pozwalaæ na porównanie
ró¿nych œrodków gaœniczych. Odpowiednim kryterium oceny zdolnoœci zwil¿aj¹cej jest minimalne stê¿enie danego preparatu w roztworze wodnym zapewniaj¹ce pozytywn¹ ocenê testu gaœniczego. Dla testu z wykorzystaniem próbek
p³yty pilœniowej przyjêto, ¿e wynik pozytywny wymaga ugaszenia próbki, czyli
likwidacji wszystkich ognisk spalania p³omieniowego i tlenia, przy czym ubytek
masy p³yty pilœniowej w wyniku wypalenia oraz iloœæ roztworu, który sp³yn¹³
z p³yty musz¹ byæ mniejsze ni¿ dla czystej wody w tych samych warunkach
badania.
W przeprowadzonych testach modyfikacje w stosunku do NFPA 18 polegaj¹
przede wszystkim na zmniejszeniu wymiarów p³yty pilœniowej, tak aby istnia³a
mo¿liwoœæ przeprowadzenia testów pod wyci¹giem laboratoryjnym. Zastosowano tak¿e inny sposób podpalania próbek.
W badaniach wykorzystano próbki p³yt pilœniowych o wymiarach 200 mm
× 200 mm i o gruboœci 5 oraz 7 mm. W zwi¹zku z mniejsz¹ mas¹ materia³u
zmniejszono iloœæ podawanej cieczy do 150 cm3. Na p³ytê pilœniow¹ w jej œrodkowej czêœci oddzia³ywano lokalnie p³omieniem przy u¿yciu palnika gazowego
Mekera-Fishera. W badaniach pominiêto analizê iloœci ubytku masy p³yty w wyniku wypalenia.
Badania przeprowadzono w trzech etapach, ró¿ni¹cych siê sposobem nanoszenia wody i badanych roztworów na próbki p³yty pilœniowej:
• etap I – nanoszenie roztworu na powierzchniê p³yty odbywa³o siê poprzez
standardow¹ wylewkê kranow¹;
• etap II – wylewkê stosowan¹ w etapie I zast¹piono butelk¹ plastikow¹ o dnie
w kszta³cie kwadratu o boku d³ugoœci 7 cm, w której równomiernie nawiercono
otwory o œrednicy 0,15 mm;
• etap III – zastosowano bezpoœrednie, rêczne spryskiwanie górnej powierzchni próbek p³yt pilœniowych.
4.3. I etap badañ
4.3.1. Metodyka badañ

Gaszenie p³yt o gruboœci 5 i 7 mm, które zosta³y poddane dzia³aniu p³omienia, prowadzono przy u¿yciu 150 cm3 wody wodoci¹gowej oraz roztworów œrodka
pianotwórczego klasy A o stê¿eniach 0,5%, 0,25%, 0,1%, 0,05%. Próbki p³yt
umieszczone na statywie laboratoryjnym zapalano od spodu p³omieniem palnika
gazowego, który oddzia³ywa³ na nie przez 30 s. Po usuniêciu p³omienia palnika
gazowego spod p³yty natychmiast przystêpowano do gaszenia poprzez naniesienie na powierzchniê p³yty 150 cm3 wody lub roztworu œrodka pianotwórczego
klasy A. Nanoszenie roztworu na powierzchniê próbki p³yty odbywa³o siê po-
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przez standardow¹ wylewkê kranow¹
stosowan¹ w gospodarstwach domowych. Dolna krawêdŸ wylewki znajdowa³a siê w odleg³oœci 10 cm od górnej
powierzchni próbki. Czas wyciekania
roztworu poprzez wylewkê wynosi³
12÷16 s. Na fot. 1 i 2 przedstawiono
stanowiska podczas I etapu badañ.

Fot. 1. Stanowisko badawcze zastosowane
w I etapie badañ
îród³o: fot. Bernard Król.

Fot. 2. Stanowisko badawcze zastosowane
w I etapie badañ – dzia³anie p³omienia palnika
na próbkê
îród³o: fot. Bernard Król.

4.3.2. Wyniki badañ

W badaniach prowadzonych przy tym sposobie nanoszenia roztworu nie
osi¹gniêto ca³kowitego ugaszenia próbek w ka¿dym z przypadków odnotowano
tlenie p³yty po podaniu roztworu. Na wykresach 1 i 2 przedstawiono iloœci
wch³oniêtego roztworu przez p³ytê pilœniow¹ (odpowiednio: 5 i 7 mm gruboœci)
w zale¿noœci od stê¿enia roztworu. Poniewa¿ wykorzystywane w badaniach próbki p³yty ró¿ni³y siê nieznacznie wymiarami i mas¹, zdolnoœæ zwil¿ania okreœlano
jako stosunek iloœci wch³oniêtego roztworu do masy próbki przed zapaleniem.
Próbki p³yty pilœniowej o gruboœci 5 mm poddane dzia³aniu p³omienia zmienia³y swój kszta³t – dochodzi³o do ich wygiêcia i wybrzuszenia. Zmiana kszta³tu
próbki powodowa³a nierównomierne rozp³ywanie siê roztworu po jej powierzchni, w efekcie wiêksza czêœæ roztworu sp³ywa³a z powierzchni p³yty. Zwil¿eniu
i ugaszeniu uleg³a tylko œrodkowa czêœæ p³yty, natomiast na jej krawêdziach
w wiêkszoœci przypadków nadal wystêpowa³o tlenie. Próbki p³yty pilœniowej
o gruboœci 7 mm poddane dzia³aniu p³omienia nie zmienia³y swoich kszta³tów,
jednak roztwór nadal nie pokrywa³ w ca³oœci powierzchni p³yty. Próbki zosta³y
zwil¿one i ugaszone tylko w œrodkowej czêœci, a na krawêdziach w wiêkszoœci
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przypadków nadal wystêpowa³o tlenie. Zgodnie z oczekiwaniami, roztwory œrodka pianotwórczego o wiêkszym stê¿eniu lepiej zwil¿a³y p³ytê.
Iloœæ wch³oniêtego roztworu
[cm3/g]

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Iloœæ wch³oniêtego roztworu
[cm3/g]

c=0,5%
c=0,25%
c=0,1%
c=0,05%
Woda
P³yta nieugaszona
Stê¿enie roztworu [%]
Wykres 1. Zdolnoœæ wch³aniania wody i roztworów dla zapalonej próbki p³yty pilœniowej o gruboœci
5 mm przy nanoszeniu wylewk¹ kranow¹
2
1,5
1
0,5
0

c=0,5%
c=0,25%
c=0,1%
c=0,05%
Woda
Stê¿enie roztworu [%]
P³yta nieugaszona
Wykres 2. Zdolnoœæ wch³aniania wody i roztworów dla zapalonej próbki p³yty pilœniowej o gruboœci
7 mm przy nanoszeniu wylewk¹ kranow¹

Na rysunku 1 przedstawiono graficznie przyk³adowe efekty zapalenia i gaszenia próbek w I etapie badañ.

Rys. 1. Przyk³adowe efekty zapalenia i gaszenia próbek p³yty pilœniowej 7 mm
uzyskane w I etapie badañ
( – tlenie lub spalanie p³omieniowe, – ugaszona czêœæ zwêglona, – czêœæ zwil¿ona,
która nie uleg³a zapaleniu)
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4.3.3. Wnioski I etapu badañ

Zastosowany czas dzia³ania p³omienia na p³ytê (30 s) by³ zbyt krótki,
aby p³yta zaczê³a siê tliæ w znacznej objêtoœci. Dlatego zdecydowano, by w kolejnych badaniach zwil¿alnoœci wykorzystaæ tylko p³ytê pilœniow¹ o gruboœci 7 mm,
poniewa¿ p³yta o gruboœci 5 mm uleg³a znacznej deformacji pod wp³ywem
p³omienia. Stosunkowo szybkie wylewanie roztworu powodowa³o, ¿e zdecydowana jego wiêkszoœæ sp³ywa³a z powierzchni próbki do kuwety. Postanowiono
zmieniæ sposób nanoszenia roztworu œrodka pianotwórczego na powierzchniê
p³yty pilœniowej oraz wyd³u¿yæ czas dzia³ania p³omienia na próbki.
4.4. II etap badañ
4.4.1. Metodyka badañ

Badania przeprowadzono na p³ycie o gruboœci 7 mm w dwóch wariantach,
prowadz¹c zwil¿anie próbki p³yty pilœniowej bez zapalenia, oraz gasz¹c próbki
p³yty pilœniowej zapalonej p³omieniem
palnika gazowego oddzia³uj¹cego na próbkê przez 45 s. Po usuniêciu p³omienia palnika gazowego spod p³yty gaszenie rozpoczynano po nastêpnych 45 s. £¹cznie
czas od chwili zapalenia do rozpoczêcia gaszenia wynosi³ 90 s. Mia³o to zapewniæ
efekt tlenia siê p³yty w objêtoœci wiêkszej
ni¿ w I etapie.
Zastosowano zmodyfikowan¹ metodê
nanoszenia roztworu œrodka pianotwórczego i wody, w taki sposób, aby zwil¿yæ
jak najwiêksz¹ powierzchniê p³yty pilœniowej. W tym celu wylewkê zastosowan¹
w etapie I zast¹piono butelk¹ plastikow¹
o dnie w kszta³cie kwadratu i boku o d³ugoœci 7 cm, w której dnie w odleg³oœci
0,5 cm od krawêdzi równomiernie nawiercono 16 otworów o œrednicy 0,15 mm. Odstêpy miêdzy otworami wynosi³y 1 cm.
Wygl¹d stanowiska przedstawiono na
fot. 3.
W badaniach wykorzystywano po
150 cm3 wody oraz roztworu œrodka pianoFot. 3. Stanowisko badawcze zastosowane
twórczego klasy A o stê¿eniu 0,5%. Czas
w II etapie badañ
wyciekania roztworu lub wody poprzez îród³o: fot. Bernard Król.
otwory w dnie butelki wynosi³ 15÷20 s.
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4.4.2. Wyniki badañ

Iloœæ wch³oniêtego roztworu
[cm3/g]

Nanoszenie roztworu œrodka pianotwórczego na próbkê przy u¿yciu zmodyfikowanej wylewki by³o równomierne, górna czêœæ próbki zosta³a prawie ca³kowicie pokryta roztworem i zwil¿ona. Wystêpowa³o przesi¹kanie p³yty na jej
krawêdziach i pod spodem p³yty siêgaj¹ce oko³o 15 mm w kierunku jej œrodkowej
czêœci. Nanoszenie wody wodoci¹gowej na powierzchniê próbki powodowa³o tylko nieznaczne jej zwil¿anie, wiêksza czêœæ wody sp³ywa³a.
Zapalenie próbki i zw³oka do momentu podjêcia gaszenia wynosz¹ca 90 s spowodowa³a nieznaczne wybrzuszenie p³yty. Nanoszenie roztworu œrodka pianotwórczego by³o w tym przypadku mniej równomierne ni¿ podczas zwil¿ania
niezapalonej próbki. Pokryte zosta³o oko³o 80% powierzchni próbki, a krawêdzie
pozosta³y niezwil¿one. Wszystkie próby zakoñczy³y siê ugaszeniem œrodkowej
czêœci próbki, jednak od spodu na jej krawêdziach w wiêkszoœci prób nadal wystêpowa³o tlenie. Gaszenie wod¹ wodoci¹gow¹ powodowa³o pokrycie i zwil¿enie
tylko œrodkowej czêœci próbki, pozosta³a czêœæ wody sp³ywa³a. W efekcie zgaszenie
nastêpowa³o tylko na œrodku próbki, natomiast na jej krawêdziach wystêpowa³o
tlenie, a w kilku przypadkach pojawia³ siê p³omieñ.

2,5
2
1,5
1
0,5
0
c=0,5%

Bez zapalenia p³yty
Zapalenie p³yty

Woda
Wykres 3. Zdolnoœæ wch³aniania wody i roztworów dla próbki p³yty pilœniowej o gruboœci 7 mm
przy nanoszeniu zmodyfikowan¹ wylewk¹

Rys. 2. Przyk³adowe efekty zwil¿ania niezapalonych próbek
p³yty pilœniowej 7 mm uzyskane w II etapie badañ

Na wykresie 3 przedstawiono wyniki pomiarów
zwil¿ania p³yty pilœniowej
o gruboœci 7 mm z zastosowaniem zmodyfikowanej
wersji wylewki. Na rysunkach 2 i 3 pokazano przyk³adowe efekty zwil¿ania
i gaszenia p³yt.
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Rys. 3. Przyk³adowe efekty zapalenia i gaszenia próbek p³yty pilœniowej 7 mm
uzyskane w II etapie badañ

4.4.3. Wnioski II etapu badañ

Próbki poddane dzia³aniu p³omienia wch³ania³y kilkakrotnie wiêcej wody
i roztworu œrodka pianotwórczego ni¿ materia³ nie ulegaj¹cy tleniu. T³umaczyæ
to mo¿na bardziej hydrofilowym charakterem zwêglonej czêœci p³yty pilœniowej.
D³u¿szy czas dzia³ania p³omienia i czas zw³oki do rozpoczêcia gaszenia próbki
p³yty pilœniowej, powodowa³ jej nieznaczne wybrzuszenie. Zastosowanie zmodyfikowanej wylewki powodowa³o lepsze pokrycie i zwil¿enie p³yty roztworem
œrodka pianotwórczego ni¿ w etapie I, jednak nie zdo³ano skutecznie ugasiæ po¿aru przy ¿adnej z prób, co wynika³o nadal ze zbyt krótkiego czasu oddzia³ywania
wody i roztworów z powierzchni¹ próbek. Sp³ywanie roztworu z p³yty
skutkowa³o brakiem efektu zwil¿ania dolnych warstw p³yty pilœniowej.
4.5. Wyniki III etapu badañ
4.5.1 Metodyka badañ

Badania przeprowadzono, podobnie jak w II
etapie, ale przy bezpoœrednim nanoszeniu wody i roztworów na powierzchniê zapalonych
próbek za pomoc¹ rêcznego spryskiwacza, co
pokazano na fot. 4.
Stosowano 150 cm3
wody oraz roztworów
œrodka pianotwórczego
klasy A o stê¿eniach
0,4%, 0,3%; 0,2%; 0,1%;
0,05%; 0,02%. Pozosta³e Fot. 4. Stanowisko badawcze w III etapie – gaszenie roztworem
nanoszonym przy u¿yciu spryskiwacza
warunki badania nie zosta³y zmienione. Rêczne îród³o: fot. Bernard Król.
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nanoszenie wody i roztworów zapewnia³o równomierne pokrycie powierzchni
próbek, a dobre rozpylanie znacznie przed³u¿a³o czas oddzia³ywania z próbk¹
i ogranicza³o sp³ywanie.
4.5.2. Wyniki badañ

Zapalenie p³yty pilœniowej i czas zw³oki do podjêcia gaszenia wynosz¹cy 90 s
powodowa³ nieznaczne wybrzuszenie próbek. Wystêpowa³o tlenie w œrodkowej
czêœci próbek oraz na jej krawêdziach. Podanie poprzez natryskiwanie 150 cm3
roztworu œrodka pianotwórczego klasy A o stê¿eniach 0,4%; 0,3% i 0,2% pozwoli³o na ca³kowite ugaszenie próbek p³yty pilœniowej. Natryskiwanie roztworu
œrodka pianotwórczego o stê¿eniu 0,1%, 0,05%, 0,04% strumieniem rozpylonym
nie zapewnia³o ca³kowitego ugaszenia.
Na wykresie 4 przedstawiono wyniki prób gaszenia p³yty pilœniowej roztworami wodnymi œrodka pianotwórczego klasy A o ró¿nych stê¿eniach w roztworze.
Na rysunku 4 pokazano natomiast przyk³adowe efekty gaszenia w przeprowadzonych próbach.

Iloœæ wch³oniêtego roztworu
[cm3/g]

2,5
2

1,5
1

0,5
0

c=0,4% c=0,3% c=0,2% c=0,1% c=0,05% c=0,02%

woda

p³yta nieugaszona
p³yta ugaszona
Wykres 4. Zdolnoœæ wch³aniania wody i roztworów dla zapalonej próbki p³yty pilœniowej o gruboœci
7 mm przy nanoszeniu rêcznym spryskiwaczem

Rys. 4. Przyk³adowe efekty zapalenia i stan po zgaszeniu próbki p³yty pilœniowej 7 mm
roztworem 0,4% œrodka klasy A przy u¿yciu rêcznego spryskiwacza
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4.5.3. Wnioski z III etapu badañ

Podobnie jak w II etapie badañ, d³u¿szy czas dzia³ania p³omienia i czas zw³oki
do rozpoczêcia gaszenia p³yty pilœniowej powodowa³y jej nieznaczne wybrzuszenie oraz tlenie próbek. Zmiana metody nanoszenia wody i roztworów wywar³a
znaczny wp³yw na uzyskiwane wyniki. Bezpoœrednie natryskiwanie 150 cm3
wody i roztworów silnie rozpylonym strumieniem z rêcznego rozpylacza trwa³o
znacznie d³u¿ej, ni¿ w przypadku wylewek stosowanych w I oraz II etapie badañ,
i przy stê¿eniach wiêkszych ni¿ 0,2% dla stosowanego œrodka klasy A pozwoli³o
skutecznie ugasiæ próbki p³yty pilœniowej o gruboœci 7 mm. Mniejsze stê¿enia
œrodka i czysta woda nie zapewnia³y zgaszenia próbek.

5. Wnioski
Próbki p³yty pilœniowej u¿yte do badañ zdolnoœci zwil¿aj¹cej wody i roztworów
zwil¿aczy wykazuj¹ charakter czêœciowo hydrofilowy, w pewnym stopniu
wch³aniaj¹ wodê. Jednoczeœnie jednak zdolnoœæ wch³aniania znacznie roœnie przy
wzroœcie stê¿enia dodatku zwil¿aj¹cego. Wyniki badañ zdolnoœci zwil¿aj¹cej zale¿¹
od gruboœci i wstêpnego przygotowania próbki. Bardzo istotny jest sposób zapalania próbki i czas oddzia³ywania p³omienia. Decyduj¹cy wp³yw na uzyskane wyniki
ma iloœæ nanoszonej wody lub roztworu oraz sposób nanoszenia. Ograniczony czas
kontaktu wody lub roztworu z powierzchni¹ próbki powoduje lepsze zró¿nicowanie pod wzglêdem zdolnoœci zwil¿aj¹cej, w porównaniu z przed³u¿onym natryskiwaniem rozpylonego roztworu. Wskazuje na to porównanie wyników zdolnoœci do
wch³aniania roztworu przedstawionych na wykresach 2 i 4.
Metody wzorowane na teœcie „Wood Fiber Board Penetration” ze standardu
NFPA 18 mog¹ s³u¿yæ do oceny zdolnoœci zwil¿aj¹cych dodatków przeznaczonych do zwiêkszania skutecznoœci wody przy gaszeniu po¿arów grupy A. Odpowiedni dobór rodzaju i wielkoœci próbek, iloœci wody/roztworu oraz sposobu ich
nanoszenia umo¿liwia przeprowadzenie badañ w warunkach laboratoryjnych.
Porównanie zdolnoœci do wch³aniania wody i roztworów badanego œrodka o ró¿nych stê¿eniach, zw³aszcza w warunkach szybkiego nanoszenia, jak w badaniach
I oraz II etapu, pozwala na ocenê zdolnoœci zwil¿aj¹cej tak¿e bez zapalania próbek
p³yty pilœniowej. Testy prowadzone przy d³ugim czasie nanoszenia wody/roztworów pozwalaj¹ z kolei na okreœlenie minimalnego stê¿enia badanego œrodka
zwil¿aj¹cego, które pozwala na ugaszenie zapalonej próbki.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badañ mo¿na zaproponowaæ zastosowanie do oceny œrodków zwil¿aj¹cych przeznaczonych do gaszenia po¿arów
grupy A nastêpuj¹cych metod opartych na NFPA 18:
• Badanie zdolnoœci zwil¿aj¹cej roztworu w stosunku do wody – na podstawie
zdolnoœci do wch³aniania roztworu w próbkê p³yty pilœniowej o gruboœci 7 mm
przy ograniczonym czasie kontaktu.
• Badanie zdolnoœci do gaszenia próbki wstêpnie zapalonej od do³u p³yty pilœniowej roztworem nanoszonym na górn¹ powierzchniê za pomoc¹ rêcznego rozpylacza.
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Pierwsza metoda mo¿e s³u¿yæ na przyk³ad do porównywania zdolnoœci zwil¿aj¹cych ró¿nych œrodków. Drug¹ metodê mo¿na wykorzystaæ do okreœlania minimalnych stê¿eñ dodatków zwil¿aj¹cych potrzebnych do zgaszenia po¿arów
materia³ów sta³ych porowatych.
Ponadto w nastêpnych badaniach rozwa¿yæ nale¿y zastosowanie takiej metody podawania œrodków gaœniczych, która umo¿liwi sta³e i równomierne ich nanoszenie na materia³ palny oraz kontrolowanie intensywnoœci podawania
poprzez ci¹g³¹ regulacjê wydajnoœci.
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Most of the fires, where rescue units, the staff of the enterprises
or members of the public take the firefighting activities, are the fires
of solids. Water is the primary extinguishing agent used for this type of fire.
However, often the effectiveness of firefighting water is low because
of poor wetting ability especially in relation to the hydrophobic and porous
materials. To enhance the extinguishing effect, water additives may be
required. That improve the ability to wet the surface and penetrate into
porous materials, enhancing the extinguishing result due to efficient cooling
of combustible material.
The paper presents the results of foaming agents solutions wetting ability
laboratory tests conducted using wood fiber board samples. The study was
conducted in accordance with the methodology set forth in the NFPA 18
Standard and introducing modifications to the sample size and
configuration of the test bench. Based on the results of laboratory tests the
procedure for wetting ability was proposed. It could be used to assess the
suitability of the wetting agent to increase the efficiency of water for
extinguishing class A fires.
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Omówienie
LEAD

Praca stra¿aka ratownika w chemoodpornym
ubraniu gazoszczelnym w aspekcie obci¹¿enia
fizycznego organizmu
W artykule przedstawiono badania, które mia³y na celu wykazanie, w jaki
sposób praca w chemoodpornym ubraniu gazoszczelnym typu 1a wp³ywa
na organizm ratowników. Przeprowadzaj¹c badania na ergospirometrze
(test wysi³kowy sercowo-p³ucny), wykazano zmiany obci¹¿enia organizmu
ratowników wraz ze wzrostem wysi³ku fizycznego w czasie marszu na bie¿ni w ubraniu izolacyjnym.
The paper presents a study that aims at showing how the work in a gas-tight
chemical resistant clothing of the type 1a affects the rescuer’s body. While
conducting the research on ergospirometer (a test of cardiopulmonary
stress) there were shown the changes of rescuers body burden with the
increasing physical activity while walking on a treadmill in clothing
insulation.
S³owa kluczowe: testy psychofizyczne ratowników w pracach w ubraniach
chemoodpornych, odizolowanie w stresie, badania na ergospirometrze.
Keywords: psychophysical testing of rescuers working in chemically
resistant clothes, the stress tests conducted on the ergospirometer.

1. Wstêp
Praca ka¿dego stra¿aka ratownika wi¹¿e siê z du¿ym wysi³kiem fizycznym,
dlatego wydolnoœæ jego organizmu musi byæ wysoka. Szczególnie wa¿ne jest to
w dzia³aniach z zakresu ratownictwa chemicznego, które czêsto wykonywane s¹
w pe³nym zabezpieczeniu. Zastosowanie chemoodpornych ubrañ gazoszczelnych (CUG) stanowi dodatkowe Ÿród³o obci¹¿enia organizmu ratownika, z powodu ciê¿aru ubrania oraz warunków panuj¹cych w jego wnêtrzu, z których
najwa¿niejsze, to podwy¿szona temperatura oraz wilgotnoœæ [1, 2, 3].
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Wydolnoœæ fizyczna ratownika dotyczy tolerancji zaburzeñ homeostazy
wewn¹trzustrojowej, czyli równowagi fizykochemicznej w organizmie, wywo³anej wysi³kiem fizycznym oraz zdolnoœci organizmu do szybkiej likwidacji
ewentualnych zaburzeñ, po zakoñczeniu wysi³ku. Wydolnoœæ fizyczna czêsto kojarzona jest z wydolnoœci¹ tlenow¹, czyli zdolnoœci¹ do pracy d³ugotrwa³ej o du¿ej, zmiennej lub umiarkowanej intensywnoœci, któr¹ ocenia siê przez maksymalny pobór tlenu (VO2max) oraz przez poziom progu mleczanowego (Lactate
Threshold). Maksymalny pobór tlenu, nazywany tak¿e pu³apem tlenowym, jest
zdolnoœci¹ organizmu do pobierania tlenu i wyra¿a siê w l/min lub ml/kg/min.
Próg mleczanowy jest obci¹¿eniem dla organizmu, po przekroczeniu którego stê¿enie kwasu mlekowego we krwi wzrasta, poniewa¿ energia dostarczana jest w wyniku procesów beztlenowych. Po przekroczeniu progu mleczanowego, czyli w momencie gdy jest go wiêcej ni¿ organizm mo¿e zneutralizowaæ, zmniejszeniu ulega
udzia³ wolnych kwasów t³uszczowych w procesie dostarczania energii [4, 5, 8].
Charakter pracy ratownika jest bardzo zró¿nicowany. Powinien on byæ przygotowany zarówno do wysi³ku krótkotrwa³ego, jak i d³ugotrwa³ego. Wysi³ek krótkotrwa³y polega na wykorzystaniu maksymalnej mocy i wytrzyma³oœci si³owej
organizmu w czasie kilku, kilkunastu sekund do wykonania przewidzianej czynnoœci. Wydolnoœæ ta charakteryzowana jest si³¹ izometryczn¹ miêœni i ich maksymaln¹ moc¹. Wysi³ki d³ugotrwa³e to takie, które mierzy siê w minutach
i godzinach. Ich specyfika ró¿ni siê zasadniczo od wysi³ków krótkotrwa³ych, poniewa¿ zachodz¹ z mniejsz¹ moc¹, lecz w du¿o d³u¿szym czasie. Wysi³ek d³ugotrwa³y mo¿e mieæ te¿ przebieg interwa³owy, bêd¹cy po³¹czeniem krótkich
wysi³ków o du¿ej mocy z takimi o ma³ym nak³adzie energii. Substraty energetyczne dla krótkotrwa³ych i d³ugotrwa³ych wysi³ków s¹ ró¿ne. Dla krótkich, paliwem jest fosfokreatyna. Jednak wraz ze wzrostem i wyd³u¿eniem wysi³ku roœnie
znaczenie glikogenu i wolnych kwasów t³uszczowych w resyntezie ATP (noœnika
energii chemicznej u¿ywanego w metabolizmie komórek). W czasie wysi³ków
charakteryzuj¹cych siê nisk¹ intensywnoœci¹, miêœnie wykorzystuj¹ wolne kwasy t³uszczowe, jednak wzrost intensywnoœci wysi³ku do 100% VO2max, powoduje
zmianê substratu energetycznego na glikogen. Do czynników warunkuj¹cych
VO2max mo¿na zaliczyæ: czynniki zwi¹zane z funkcjonowaniem uk³adu oddechowego (wentylacjê minutow¹ p³uc, stosunek wentylacji pêcherzykowej do perfuzji) oraz czynniki zwi¹zane z kr¹¿eniem (objêtoœæ minutow¹ serca, stê¿enie
hemoglobiny we krwi, powinowactwo tlenu do hemoglobiny czy têtnicze ciœnienie krwi). Wartoœæ maksymalnego poboru tlenu jest zró¿nicowana – zale¿nie od
wieku, p³ci oraz stopnia wytrenowania organizmu. Typowy pobór tlenu zdrowych osób w wieku 20–25 lat wynosi 45–55 ml · kg-1 · min-1. Jedynie osoby aktywnie fizycznie osi¹gaj¹ wartoœci 60 ml · kg-1 · min-1. Im wy¿sza wartoœæ pu³apu
tlenowego, tym lepsza tolerancja organizmu na wysi³ek d³ugotrwa³y. Rozpoczêcie wysi³ku powoduje wzrost zapotrzebowania na tlen. Wysi³ki podprogowe
o sta³ej mocy stabilizuj¹ siê w poborze tlenu po czasie oko³o 2 minut. W wysi³-
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kach ponadprogowych nie wyró¿nia siê stabilnego poboru tlenu, gdy¿ zapotrzebowanie na niego ca³y czas roœnie. Deficyt tlenowy to ró¿nica pomiêdzy spodziewanym poborem tlenu, szacowanym na podstawie równowagi funkcjonalnej,
a wielkoœci¹ poboru tlenowego (VO2) w pierwszych minutach wysi³ku. D³ugiem
tlenowym nazywamy nadwy¿kê w poborze tlenu ponad wartoœæ spoczynkow¹,
jaka wystêpuje po zakoñczeniu wysi³ku. Wielkoœæ d³ugu tlenowego mo¿emy
okreœliæ zarówno po wysi³kach podprogowych, jak i ponadprogowych [4, 5].
Znaj¹c pobór tlenu, który zazwyczaj wynosi 250–300 ml · min-1, mo¿na obliczyæ
koszt energetyczny wysi³ku.
Wszystkie komórki organizmu potrzebuj¹ ci¹g³ego dostarczania tlenu, aby
móc pokryæ wymogi metaboliczne. Procesy te powoduj¹ wytwarzanie produktów
ubocznych, czyli dwutlenku wêgla, który musi zostaæ usuniêty z organizmu w celu utrzymania w³aœciwej gospodarki kwasowo-zasadowej. Wymiana gazowa zachodz¹ca w p³ucach uzale¿niona jest od ró¿nicy pomiêdzy ciœnieniem parcjalnym O2 i CO2 w powietrzu znajduj¹cym siê w pêcherzykach p³ucnych, a prê¿noœci¹ tych gazów we krwi, przep³ywaj¹cej przez naczynia w³osowate, oplataj¹ce pêcherzyki.
Spoczynkowe ciœnienie parcjalne tlenu w pêcherzykach p³ucnych wynosi
oko³o 100 mm Hg; prê¿noœæ tlenu we krwi dop³ywaj¹cej do p³uc 40–45 mm Hg.
Ka¿dy mm Hg transportuje oko³o 20 ml O2 w ci¹gu minuty. Podczas wysi³ku
miêœniowego wartoœæ ta mo¿e wzrosn¹æ do 30–40 mm Hg. W czasie intensywnego wysi³ku prê¿noœæ tlenu we krwi ¿ylnej, odp³ywaj¹cej z pracuj¹cych miêœni do
prawego przedsionka serca i nastêpnie transportowanej do p³uc, mo¿e obni¿yæ
siê do 15–16 mm Hg, natomiast we krwi odp³ywaj¹cej z p³uc do lewego przedsionka wynosi zwykle oko³o 95 mm Hg [4, 8].
Rozpoczêcie wysi³ku powoduje, ¿e wdechy i wydechy s¹ g³êbsze. Jest to objaw
zwiêkszaj¹cej siê wentylacji p³uc (VE) i dzieje siê to w tym samym momencie,
w którym miêœnie zaczynaj¹ siê kurczyæ. Faza wzrostu wentylacji trwa zazwyczaj
kilka sekund, po niej nastêpuje wolniejsza faza przejœcia. Po 4–5 min VE stabilizuje siê na poziomie odpowiadaj¹cym zapotrzebowaniu organizmu. W przypadku du¿ej intensywnoœci wysi³ku wentylacja p³uc roœnie w sposób ci¹g³y i nie
mo¿na w niej wyró¿niæ fazy stabilizacji. Nastêpstwem tego jest znaczny wzrost poziomu kwasu mlekowego oraz zaburzenie gospodarki kwasowo-zasadowej [7, 8].
Obci¹¿enie, przy którym nastêpuje nieproporcjonalny do pobierania tlenu
wzrost wentylacji, nosi nazwê progu wentylacyjnego lub progu hiperwentylacji [4].
Celem badañ by³o wykazanie, jak praca w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych typu 1a wp³ywa na organizm ratowników. Za pomoc¹ ergospirometru
wykazano, w jaki sposób zmienia siê obci¹¿enie organizmu wraz ze wzrostem wysi³ku fizycznego podczas marszu na bie¿ni w ubraniu izolacyjnym przez pomiar:
czêstotliwoœci oddechowej, czêstoœci czynnoœci serca na minutê, wentylacji minutowej p³uc, objêtoœci pojedynczego oddechu, spoczynkowej przemiany energii,
podstawowej przemiany energii oraz wydatku energetycznego [9].
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2. Czêœæ doœwiadczalna
Badania przeprowadzono na ergospirometrze START 2000 z oprogramowaniem Ergo2K. Ergospirometr jest stacjonarnym, modu³owym systemem do
badañ wysi³kowych uk³adu oddechowego i kr¹¿enia. Uk³ad pomiarowy START
2000 zosta³ skonstruowany w oparciu o g³owicê pneumotachograficzn¹ oraz
szybkie analizatory dwutlenku wêgla i tlenu, pozwalaj¹ce na pomiary metod¹ oddech, po oddechu z analiz¹ ka¿dej fazy wydechowej (rys. 1).

Rys. 2. Bie¿nia elektryczna marki Kettler
îród³o: [9].

Rys. 1. Ergospirometr 2000M wraz
z komputerem
îród³o: [9].

Rys. 3. Aparat powietrzny, butla ze sprê¿onym
powietrzem oraz maska
îród³o: [9].

W sk³ad stanowiska badawczego
wchodzi³y równie¿: bie¿nia elektryczna
marki Kettler z mo¿liwoœci¹ sterowania
prêdkoœci¹ i k¹tem nachylenia (rys. 2),
aparat powietrzny nadciœnieniowy marki MSA wraz ze stalow¹ butl¹ o pojemnoœci 6 litrów i ciœnieniu 300 bar, maska
(rys. 3) oraz waga laboratoryjna, termometr, higrometr, barometr.
Badaniu zosta³o poddanych trzech
studentów w wieku oko³o 20 lat. Ka¿dy
z æwicz¹cych wykonywa³ po dwa badania. Pierwsze wykonywano w stroju
sportowym, drugie w chemoodpornym
ubraniu gazoszczelnym typu 1a. Odstêp
pomiêdzy badaniami wynosi³ 14 dni.
Badanie obejmowa³o: odczytanie warunków atmosferycznych w pomieszczeniu laboratoryjnym, pomiar masy
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cia³a badanych osób, przygotowanie sprzêtu do badania (komputer, aparat powietrzny, stan CUG), na³o¿enie i dopasowanie pulsometru na klatkê piersiow¹
osoby æwicz¹cej, na³o¿enie i dopasowanie pasa z elektrospirometrem i jego uruchomienie, wprowadzenie danych atmosferycznych do programu, jak równie¿
wprowadzenie indywidualnych danych ka¿dej osoby æwicz¹cej (waga, wzrost,
data urodzenia). Nastêpnie uruchomiono program i rozpoczêto badania. W pierwszej fazie, trwaj¹cej 4 minuty, æwicz¹cy siedzia³ na krzeœle, nie rozmawia³ i nie
wykonywa³ ¿adnych czynnoœci. W czwartej minucie zak³ada³ na plecy aparat powietrzny, pod³¹cza³ go do maski i przez 5 minut maszerowa³ na bie¿ni z prêdkoœci¹ 6 km/h. Trzecia i ostatnia faza nastêpowa³a w 10 minucie, wtedy badanemu zwiêkszano k¹t nachylenia bie¿ni do 7%. Rejestracjê danych koñczono po
up³ywie 15 minuty. Badanie pierwsze przeprowadzono w stroju sportowym, drugie w chemoodpornym ubraniu gazoszczelnym typu 1a. Mierzone by³y nastêpuj¹ce wielkoœci: BF – czêstotliwoœæ oddechowa [1/min], HR – czêstoœæ
czynnoœci serca na minutê [1/min], VE – wentylacja minutowa p³uc [l/min], TV
– objêtoœæ pojedynczego oddechu [l], RMR – spoczynkowa przemiana energii
[kcal/min], BMR – podstawowa przemiana energii [kcal/min], E – wydatek
energetyczny [kcal/min] [9].
Dane z otrzymanych wyników przedstawiono na wykresach rys. 4÷9 [9].

Rys. 4. Zmiany wentylacji minutowej w czasie – stra¿ak 1

Rys. 5. Zmiany wentylacji minutowej w czasie – stra¿ak 2
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Rys. 6. Zmiany wentylacji minutowej w czasie – stra¿ak 3

Rys. 7. Zmiany czêstotliwoœci skurczów serca w czasie – stra¿ak 1

Rys. 8. Zmiany czêstotliwoœci skurczów serca w czasie – stra¿ak 2
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Rys. 9. Zmiany czêstotliwoœci skurczów serca w czasie – stra¿ak 3

W badaniach okreœlono równie¿
spoczynkow¹ i podstawow¹ przemianê
energii oraz wydatek energetyczny na
wykonanie pracy. Wyniki zamieszczono na rys. 10÷12 [9].

Rys. 10. Podstawowa przemiana energii

Rys. 11. Spoczynkowa przemiana energii

Rys. 12. Wydatek energetyczny dla badanych
stra¿aków
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3. Podsumowanie
Przeprowadzone badania obci¹¿enia fizycznego organizmu stra¿aka da³y szeroki obraz na aspekt pracy w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych. Wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w pomiarach zosta³y poddane takiej samej próbie,
sk³adaj¹cej siê z dwóch badañ. Pierwsze z nich odbywa³o siê w stroju sportowym,
drugie w CUG. Nie mo¿na porównaæ fizjologii wszystkich organizmów
bior¹cych udzia³ w badaniu. Rozpatruj¹c i porównuj¹c otrzymane wyniki badañ
1 i 2, u ka¿dego z badanych zaobserwowano wzrost mierzonych parametrów fizjologicznych – wentylacji minutowej, czêstoœci skurczów serca, objêtoœci pojedynczego oddechu oraz czêstotliwoœci oddechowej. Ka¿dy organizm jest inny
i inaczej toleruje obci¹¿enie zwi¹zane z wysi³kiem. Dlatego cennym wnioskiem
jest fakt, i¿ wszystkie badane osoby w identyczny sposób zareagowa³y na zmianê
obci¹¿enia. Procentowy wzrost badanych parametrów by³ niemal identyczny.
Zmiana obci¹¿enia przek³ada siê na bezpoœredni wzrost parametrów fizjologicznych badanych osób. Znacznie wiêksze ró¿nice w parametrach fizjologicznych, w porównaniu ze spoczynkowymi, bêd¹ notowane podczas monitorowania
organizmu ratownika bezpoœrednio w czasie trwania akcji, ze wzglêdu na zwielokrotnienie obci¹¿eñ zarówno fizycznych, jak i psychicznych, wiêkszy bêdzie
równie¿ wydatek energetyczny. Dlatego te¿ ratownicy pracuj¹cy w chemoodpornych ubraniach powinni byæ intensywnie monitorowani – ze wzglêdu na mo¿liwoœæ przegrzania, wyst¹pienia zaburzeñ czynnoœci fizjologicznych czy te¿
zas³abniêcia. Monitoring oraz weryfikacja czasu pracy ka¿dej osoby, która podejmie pracê w ubraniu gazoszczelnym to koniecznoœæ zwi¹zana z bezpieczeñstwem, komfortem i skutecznoœci¹ pracy ratownika.
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Firefighter Job in Gas-tight Chemical Resistant
Clothes in Terms of the Psychophysical Burden
The article presents a study that aims at showing how the work in
a gas-tight clothes of type 1a affects the rescuer’s body. In conducting
research on the ergospirometer (a test of cardiopulmonary stress) there
were shown the changes of rescuers body burden with increasing physical
activity while walking on the treadmill as well as their mental isolation
associated with chemical resistant clothing. The START 2000 ergo device
spirometer was connected to a computer with the ERGO 2K software.
It enabled a comprehensive analysis of the performed measurements. The
study did not include the psychological stress associated with situational
stress (fire, accident, loss of life, their own risk), assuming that it might
enhance the study.
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Omówienie
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Rola konstrukcji wspornych w funkcjonowaniu
przewodów ognioodpornych
W artykule omówiono zagadnienia zwi¹zane z rol¹ konstrukcji wspornych
w zapewnieniu funkcjonowania przewodów ognioodpornych. Przedstawiono wyniki badañ laboratoryjnych.
In the article, the role of standard support structures in the functioning of
fire – resistant cables was described. Research outcomes were presented.
S³owa kluczowe: trasy kablowe, konstrukcje wsporne, ochrona
przeciwpora¿eniowa.
Keywords: electric shock prevention, cable supporting structure, electrical
cable.

1. Wprowadzenie
Aby dostarczyæ energiê elektryczn¹ do odbiornika, niezbêdne s¹ elementy
przewodz¹ce pr¹d w postaci przewodów lub kabli. W literaturze brakuje jednoznacznego rozró¿nienia miêdzy tymi dwoma definicjami [3], niekiedy pojêcia te
stosowane s¹ zamiennie. Historycznie rzecz ujmuj¹c, przewód przeznaczony by³
dla œrodowiska suchego, a kabel do œrodowiska wilgotnego. Z chwil¹ wprowadzenia tworzyw sztucznych o bardzo dobrych w³aœciwoœciach izolacyjnych, wy¿ej
wymieniony podzia³ straci³ sens – z uwagi na odpornoœæ na wilgoæ tworzyw izolacyjnych. W artykule pojêcia kabla i przewodu stosowane bêd¹ zamiennie.
Z regu³y Ÿród³o energii jest oddalone od odbiornika i dlatego nale¿y stosowaæ
elementy utrzymuj¹ce przewód w odpowiedniej pozycji. W literaturze takie elementy okreœlane s¹ ró¿nymi nazwami, np. zawiesiem, konstrukcj¹ wsporn¹, systemem ci¹gów kablowych.
Rozporz¹dzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie [5] stanowi, ¿e „Przewody i kable elektryczne oraz œwiat³owodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespo³ami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urz¹dzeniami s³u¿¹cymi ochronie przeciwpo¿arowej, powinny zapewniæ ci¹g³oœæ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygna³u przez czas wymagany do uruchomienia i dzia³ania urz¹dzeñ”. Wynika z tego, ¿e nie tylko elementy przewodz¹ce
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pr¹d decyduj¹ o funkcjonowaniu urz¹dzeñ w warunkach po¿aru, ale równie¿
konstrukcja wsporna. Zagadnienie zachowania funkcji przewodów w czasie po¿aru jest bowiem z³o¿one, z powodu powi¹zania ognioodpornoœci przewodów,
konstrukcji wspornych oraz konstrukcji obiektu, w którym trasa przewodu lub
przewodów jest zamontowana.
W Polsce brakuje szczegó³owych wytycznych/norm reguluj¹cych wymagania,
jakie powinny spe³niaæ te elementy.

2. Sposoby prowadzenia tras kablowych
Znaczne odleg³oœci miêdzy tablic¹ rozdzielcz¹, a odbiornikiem czy odbiornikami wymuszaj¹ zastosowanie odpowiednich konstrukcji wspornych do u³o¿enia elementów przewodz¹cych pr¹d. Z regu³y w du¿ych obiektach istnieje
koniecznoœæ wydzielenia specjalnych tras dla doœæ licznych przewodów. Sposoby
prowadzenia tras kablowych zarówno dla przewodów ognioodpornych, jak i bez
wymagañ odpornoœci ogniowej nie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Mo¿liwe jest umieszczanie przewodów o odpornoœci ogniowej z przewodami bez odpowiedniej od-

Rys. 1. Typowe konstrukcje wsporne przewodów
a) rynienka; b) drabinka; c) obejma
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie [6].
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pornoœci ogniowej na konstrukcjach noœnych pod pewnymi warunkami [6].
W przypadku prowadzenia pojedynczego przewodu ognioodpornego mo¿na go
umieœciæ pod tynkiem. Jednak w tym przypadku warstwa nie ma wp³ywu na czas
funkcjonowania przewodu [2].
Przyk³adowe konstrukcje noœne dla przewodów pokazano na rys. 1. Zawieraj¹
one szereg drobnych elementów, jak: œruby, nakrêtki, ciêgna, kotwy itp. Konstrukcja wsporna ³¹cznie z tymi elementami ma zapewniæ prawid³owe funkcjonowanie przewodów ognioodpornych w po¿arze.
Cech¹ charakterystyczn¹ konstrukcji wspornych jest to, ¿e s¹ wykonane z elementów metalowych, z regu³y, z odpowiedniego gatunku stali. Elementy te s¹
niepalne i charakteryzuj¹ siê stosunkowo du¿¹ odpornoœci¹ na temperaturê po¿aru. Za prawdopodobn¹ uznaje siê jednak destrukcjê konstrukcji, co bêdzie
wi¹zaæ siê z zagro¿eniem dla funkcjonowania przewodów ognioodpornych.
Konstrukcja wsporna przewodów w postaci drabin lub rynienek wymaga
uziemienia. W przypadku zastosowania obejm trudno wymagaæ takiego warunku. Uziemione konstrukcje wsporne zapewniaj¹ bezpieczeñstwo pora¿eniowe,
jednak nie daj¹ pe³nej gwarancji niezawodnoœci zasilania w po¿arze. Przy nieokreœlonym potencjale obejmy nie mo¿na jednoznacznie okreœliæ wp³ywu tego
elementu na funkcjonowanie przewodu ognioodpornego.

3. Wymagania normowe dla przewodów ognioodpornych
Pierwsze normy dotycz¹ce badañ przewodów ognioodpornych wprowadzi³a
Miêdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna na prze³omie XX i XXI wieku. Na
bazie tych norm w 2006 r. wprowadzono normê [4], która obowi¹zuje
tak¿e w Polsce. Dotyczy ona pojedynczego przewodu o œrednicy nie
wiêkszej ni¿ 20 mm. Idea badañ
wed³ug tej normy przedstawiona
zosta³a na rys. 2.
Podstawowym elementem tego
stanowiska jest niepalna p³yta, do
której przytwierdzono przewód
w kszta³cie litery U o d³ugoœci co
najmniej 1200 mm. Przewód do
p³yty przytwierdzony zosta³ 5 metalowymi obejmami, które w czasie badania s¹ pod potencja³em
ziemi.
W sk³ad stanowiska wchodzi odRys. 2. Stanowisko do badañ ognioodpornoœci odcinka
przewodu
powiedni palnik gazowy wytwarzaîród³o: opracowanie w³asne na podstawie [4].
j¹cy œredni¹ temperaturê 840–870°C.
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W badaniach mierzony jest czas prawid³owej pracy przewodu, tzn. czas do zwarcia lub przerwania ci¹g³oœci ¿y³y przewodu. Na podstawie tego czasu okreœla siê
klasê ognioodpornoœci przewodu. Z uwagi na ma³e wymiary p³yty i badanego odcinka przewodu wymaganego przez normê, nie ma mo¿liwoœci oceny wp³ywu
ró¿nych konstrukcji wspornych na czas funkcjonowania przewodu ognioodpornego.
W Niemczech, pod koniec XX wieku, opracowano normê [1] uwzglêdniaj¹c¹
ró¿ne konstrukcje wsporne przy badaniach przewodów ognioodpornych. Jest to
norma o powszechnym stosowaniu w Europie z uwagi na badania najbardziej
zbli¿one do warunków rzeczywistych. Badane przewody i konstrukcje wsporne
wed³ug wymagañ tej normy s¹ umieszczane w ogniowej komorze o minimalnych
wymiarach 2 × 3 × 2,5 m.
Z uwagi na koniecznoœæ funkcjonowania konstrukcji wspornych przy ró¿nych si³owych obci¹¿eniach norma [1] podaje maksymalne obci¹¿enia konstrukcji wspornych z odpowiednimi wspó³czynnikami bezpieczeñstwa. W badaniach
odpowiednie obci¹¿enia s¹ uzyskiwane za pomoc¹ ³añcuchów. Komora jest
ogrzewana do odpowiedniej temperatury, zgodnie z krzyw¹ standardow¹ po¿aru.
Przewody u³o¿one na konstrukcji wspornej s¹ zasilane znamionowym napiêciem, a podczas próby mierzony jest czas poprawnego funkcjonowania przewodu
lub przewodów. O zakwalifikowaniu zespo³u kablowego jako ca³oœci do jednej
z trzech klas decyduje czas funkcjonowania przewodu.

4. Badania eksperymentalne
Z uwagi na ró¿norodnoœæ konstrukcji, w badaniach zastosowano konstrukcje
prêtowe jako reprezentanta ró¿nych rozwi¹zañ technicznych. Zastosowanie jednego rozwi¹zania zwi¹zane by³o z ograniczeniem kosztów.
Celem badañ by³o wykazanie wp³ywu konstrukcji wspornej przewodów
ognioodpornych na w³aœciwoœci izolacyjne ¿y³ tych przewodów w warunkach
modelowania po¿aru. Przedmiotem badañ by³y odcinki przewodów ognioodpornych o PH90. Schemat uk³adu pomiarowego jest pokazano na rys. 3.

Rys. 3. Schemat uk³adu pomiarowego
1 – konstrukcja wsporna, 2 – bezpiecznik topikowy, 3 – piec elektryczny, 4 – badany odcinek
przewodu, 5 – termopara
îród³o: opracowanie w³asne.
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W badaniach zastosowano elektryczny piec o wymiarach 35 × 24 × 16 cm
o mocy 2,5 kW. W celu ograniczenia wymiany ciep³a pomiêdzy elementami grzejnymi, a otoczeniem, piec wraz z badanym przewodem os³oniêto we³n¹ mineraln¹. Dziêki temu temperatura modelowanego po¿aru by³a zawarta w granicach
730–870°C. Konstrukcja uk³adu badawczego umo¿liwia³a ustawienie elementu
grzejnego pieca na ¿¹dan¹ odleg³oœæ od badanego przewodu. Pod elementem
grzejnym na ceg³ach po³o¿ono dwa ¿elazne prêty o œrednicy 8 mm oddalone od
siebie na odleg³oœæ 28 cm. Na tych prêtach prostopadle do ich osi po³o¿ono badany przewód. Prêty metalowe pe³ni³y funkcjê zawiesi z uwagi na brak styku przewodu z ceg³¹ na odcinku miêdzy prêtami. Badany odcinek stanowi³ fragment
obwodu oœwietleniowego zasilaj¹cego ¿arówkê o mocy 40 W. By³ on zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 6 A. Pobór pr¹du przez ¿arówkê badanego obwodu by³ kontrolowany za pomoc¹ amperomierza. Kontrolowano równie¿ napiêcie
pomiêdzy podporami badanego przewodu i ziemi¹. Temperatura wewn¹trz pieca
mierzona by³a za poœrednictwem miernika, czujnikiem którego by³a termopara
typu K.
Przedmiotem badañ by³y przewody HDG¿ (produkcji Technokabel S.A.)
oraz JE-H(ST)H (produkcji Tele-fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A.). Te przewody
ró¿ni³y siê budow¹. ¯y³y miedziane przewodu HDG¿ pokryte s¹ materia³em,
który w warunkach po¿aru tworzy warstwê ceramiczn¹. Warstwa ta, pod
wp³ywem wysokiej temperatury, ulega spêkaniu. Przewód JE-H(ST)H ma ¿y³y
miedziane oplecione taœm¹ mikow¹. Jest ona równie¿ niszczona w wysokiej temperaturze po¿aru, ale w stopniu znacznie mniejszym ni¿ poprzedni przewód.
Przed ka¿dym badaniem mierzono rezystancjê izolacji pomiêdzy ¿y³ami przewodów oraz pomiêdzy ¿y³ami i podporami przewodów. W stanie zimnym rezystancja ta by³a wiêksza od 500 MW. Przewody by³y poddawane dzia³aniu
wysokiej temperatury przez 78 min. Podczas nagrzewania ró¿nica potencja³ów
pomiêdzy podporami, a ziemi¹ wynosi³a 0 V w ka¿dym badanym przypadku.
W przypadku przewodu HDG¿ jedna z próbek w czasie nagrzewania po 71 min.
i uzyskanej temperaturze 730°C uleg³a zwarciu, zadzia³a³y wówczas zabezpieczenia. Na tym eksperyment zakoñczono. Kolejn¹ próbkê przewodu HDG¿ nagrzewano przez 78 min. Nie zaobserwowano obecnoœci napiêcia pomiêdzy podporami, a ziemi¹. Zmierzone rezystancje pomiêdzy ¿y³ami przewodu wynosi³y
20 MW, natomiast pomiêdzy ¿y³ami, a podpor¹ 15 MW. Na powierzchni izolacji
¿y³ zaobserwowano znaczne spêkania, co mog³o byæ przyczyn¹ powsta³ego zwarcia w jednej z próbek.
W przypadku próbek JE-H(st)H temperatura uzyskana po czasie nagrzewania
78 min. wynios³a 827°C oraz 833°C. Tu równie¿ nie zaobserwowano ró¿nicy potencja³ów pomiêdzy podporami przewodów, a ziemi¹. Rezystancja pomiêdzy
podpor¹, a ¿y³ami by³a mniejsza od 1 MW, zaœ miêdzy ¿y³ami by³a mniejsza od
0,4 MW. W przypadku tego rodzaju przewodu nie zaobserwowano widocznych
pêkniêæ izolacji ¿y³ ani jakiegokolwiek ubytku izolacji.
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5. Wnioski
1. W badaniach nie modelowano drgañ wystêpuj¹cych w po¿arze. Z uwagi na charakter niszczenia izolacji w po¿arze – zmiana z postaci litej na proszek lub drobiny ceramiczne, wydaje siê niezbêdne uwzglêdnienie tego zjawiska przy ocenie
zachowania siê zawiesia ³¹cznie z przewodem ognioochronnym.
2. W badaniach nie uzyskano znacz¹cego wzrostu up³ywnoœci miêdzy zawiesiem
a ¿y³¹, która w konsekwencji mog³aby prowadziæ do zwarcia.
3. W warunkach po¿aru, w zniszczonej cieplnie izolacji, obecnoœæ wody gaœniczej
mo¿e spowodowaæ wzrost pr¹du up³ywu.
4. Z badañ wynika, ¿e zakres zmian rezystancji izolacji nie wyklucza stosowania
wy³¹czników ró¿nicowo-pr¹dowych.
5. W celu potencjalnej mo¿liwoœci pojawienia siê znacznej up³ywnoœci zniszczonego po¿arem przewodu ognioodpornego wskazanym by³oby pokrycie zawiesia
materia³em izolacyjnym o odpowiedniej odpornoœci ogniowej.
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The Role of Standard Support Structures in Fire
– Resistant Cables Operation
As the operation of fire resistant cables depends on a number of factors,
authors of this article decided to conduct a research concerning the role of
standard supports structures in fire – resistant cables operation (power
supply or signal transmission) in fire conditions. The background of
undertaken topic is also the safety of the firefighters involved in fire
operation. The article presents and discusses the outcomes of the research.
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Voltage Detection During Fire and Rescue
Operations
In the article the electrical shock prevention of firemen during fire and rescue operations was described. Experimental data concerning chosen voltage detectors for emergency responders was presented.
W artykule omówiono problematykê zwi¹zan¹ z ochron¹ przeciwpora¿eniow¹ stra¿aków podczas akcji ratowniczo-gaœniczych. Przedstawiono wyniki badañ detektorów napiêcia dostêpnych na polskim rynku.
Keywords: voltage detection, electric shock prevention, fireman safety.
S³owa kluczowe: detekcja napiêcia, ochrona przeciwpora¿eniowa,
bezpieczeñstwo stra¿aka.

1. Introduction
One of the hazards firefighters are exposed to during fire and rescue
operations is electrical shock. The greatest hazard should be expected during
enclosure fires, various farm buildings fires, dealing with windfalls, urban search
and rescue operations, road accidents with electric driven vehicles involved or
forest fires near electrical transmission lines. Live objects may pose a serious
danger, if they are not detected in advance. When dealing with windfalls,
firefighter operating a chain saw may incidentally touch unseen downed power
line covered by branches.
The extent of an electric shock hazard will mainly depend on weather conditions
(e.g. humidity) and the type of operations. In some buildings electrical installation
bypassing the switchboard is still reported. Same problem concerns old buildings,
illegally inhabited, with unauthorized electrical terminals connected in.
In conditions of low visibility, electric shock hazard is even more serious.
Every year there are several accidents reported, concerning electric shock of
firefighters. It should be noticed, that official statistics include the ones that were
officially reported. Sometimes superiors are not even informed about less severe
electrical shocks.
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In 2011 in Poznan, a firefighter died during an operation, as a consequence of
electric shock. The firefighters were dispatched after a call from a man reporting
some unusual electrical sparking he had seen on the fence around the
construction field. Firemen were equipped neither with dielectric self protection
equipment nor with the voltage detector. They did not dispatch electricity
emergency service as well.
As a result of this serious accident, a thorough analysis of dielectric personal
protective equipment and voltage detectors being used in fire stations in the
whole country has been ordered by the National Headquarters of the State Fire
Service. The outcomes were terrifying: 57% of fire stations in Poland did not
posses any kind of voltage detector.

Fig. 1. The number of fire stations not equipped with voltage detector (red) compared to overall
number of fire stations in particular district (blue)
Source: The National Headquarters of the State Fire Service.

The effectiveness of fire and rescue operations is deeply dependent on the
protection level of involved firefighters. If no recon is carried out, there is
a serious danger there might be live objects in the area of operations. Especially
in that kind of events, firefighters should be equipped with measures to prevent
incidental electric shock. It is required by Polish regulations of national level.
On the Polish market, there is a number of devices available to measure an
electric field, as well as the AC voltage (50/60 Hz) detectors. However, it is
usually difficult to determine location of a live device of installation precisely.
Other disadvantage of available voltage detectors is short distance from which
the voltage detection is effective.
According to the article, to fulfill regulations concerning protection measures
against electric shock during fire and rescue operations, that follow, decision
makers were given a free hand. There are no specific requirements (e.g. AC or DC
voltage, detection range) concerning any kind of detectors (including voltage
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detectors) that fire stations should be equipped with. The result of the lack of, at
least, most basic requirements concerning voltage detectors leads to the
conclusion, that sufficient level of firefighters protection against electric shock
might not be achieved, especially when fire and rescue operations take place
in an unrecognized area.

2. Expected technical specification of a detector designed
for emergency responders
Voltage detector designed for emergency responders, especially firefighters
should meet technical specifications laid down below:
l
Detect live objects under load and when lying idle.
l
Should have directive gain.
l
Detect live objects having contact with water, what is especially important
during basement fires.
l
Detect live objects that operate at the voltage exceeding 50 V and frequency of
50 Hz.
l
Detect objects from a distance of minimum 50 cm, what guarantees relatively
early warning for a rescuer.
l
Give early audible (beeper) and visual (flashing red LED) warning of the
presence of dangerous voltage. The closer the source of voltage is, the more
rapidly the device should beep and flash.
l
To be highly resistant to corrosive products of combustion process and to
high temperature (up to 100°C for at least a couple of second).
l
Not to constrict movements of a firefighter.
l
Should provide operation comfort (reduced size and weight of a device), it
should not be necessary to hold a device.
l
Should be reliable, should have sufficient mechanical strength, should be
resistant to high humidity, dustiness.
l
Should be battery-powered, should indicate battery’s depth of discharge (at
least critical one).
l
Should not become an effective ignition source, when working in potentially
hazardous (explosive) areas.
A device fulfilling technical specifications given above would guarantee
highest protection level against electrical shock of a firefighter during fire and
rescue operation, if for some reason, electricity has not been cut off before
engaging dangerous area. Currently, such a device is unavailable on the market.

3. Researched voltage detectors
As it is impossible to produce universal gear for firefighter, that has dielectric
properties in real-life conditions (especially in increased humidity), the authors
of this article judged a research on chosen voltage detectors available on the
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Polish market necessary: AC HotStick (made in USA, most frequently used by
Polish State Fire Service, according to) and DPPE-1 (made in Poland, alternative
to previous one). It is crucial to use highly reliable voltage detector during fire
and rescue operation to reduce the risk of electric shock hazard. The devices, the
research was conducted on are shown in the figure 1.

Fig. 2. Researched voltage detectors
a) AC Hotstick; b) DPPE-1
Source: own work based on and.

AC Hotstick voltage detector was produced by Hotstick USA Inc. It is
designed to protect firefighters from electric shock hazard. The device consists of
the AC amplifier of high sensitivity for the frequencies between 20 and 100 Hz.
Four AA type batteries power the device. The device has PVC plastic housing
(45 mm diameter × 521 mm long). The producer ensures, the device is splash
water-proof and designed for intrinsically safe operation. The weight of the
detector ready to be used (including batteries) is 570 g. There is a mode switch
that can be set on high sensitivity, low sensitivity and front-focused sensitivity.
Detected voltage is indicated by both audible (‘beep’ sound) and visual (LED)
signals. The beep rate increases as the distance from live object decreases. The
declared operating temperature ranges: –30 to 50°C.
The voltage detector DPPE-1 was produced by Electrical Power Equipment
Factory AKTYWIZACJA Cooperative. It detects the presence of electric field
surrounding live installations and objects. The range of detected voltage is 0,23
to 400 kV, for the frequencies between 50 and 60 Hz. Previously the device is
designed for the people who choose to work for power engineering, but presented
version of the detector is also recommended for emergency responders.
Operating conditions are: temperature range between –25 and 70°C and
humidity between 20 to 96%. The device is rated IP5X. Two AAA type batteries
power the detector. The device weights 100 g. It is not necessary to carry the
detector in one’s hand, as it is possible to mount it on user’s helmet or wrist. The
diameter of the device is 67 mm, its length: 30 mm. Minimal electric field
intensity to be detected is about 400 V/m. The voltage is indicated both by
audible (‘beep’ sound) and visual (LED) signals. The beep rate increases as the
distance from live object decreases. Most important technical data concerning
both detectors was compared in the table 1.
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Table 1. Comparison of AC Hostick and DPPE-1 detectors
Power supply
Operation temperature
IP rating
Dimensions
Weight
Operation
Signal indication

AC Hotstick

DPPE-1

4 × AA
between -30 and 50 °C
splashwater-proof
r=45 mm × 521 mm
570 g
one hand
Audible and visual

2 × AAA
between –25 and 70°C
IP 5X
r=67 mm × 30 mm
100 g
mounted on a wrist or helmet
Audible and visual

Source: own work based on and.

4. Research methods and results
The main objective of a research was to evaluate the usefulness of voltage
detectors during fire and rescue operations. Ergonomics, real functionality, but
especially the following characteristics of the devices were taken into
consideration: sensitivity, electromagnetic shielding conditions.
Two values of voltage were taken into account: 50 V and 230 V. Despite the
fact, that the producers of the devices declared detection range starting from
120 V (AC Hotstick) and 230 V (DPPE-1), 50 V is understood as a lowest
dangerous voltage value. It enabled authors to asses real-life usefulness of the
detector. The other value (230 V) is most frequently met by firefighters engaging
fire and rescue operations such as: structural fires, basement fires, windfalls, etc.
The detection of higher voltage would be connected with fire operations in
forests or search and rescue groups’ activities during building collapse, etc.
However, there are several important differences between such operations and
more standard (most frequent) ones, as described in previous paragraph. That
includes: involved resources, usually much larger, tactics. In such situations
emergency responders expect the distance from which they can detect live
objects to be greater. However, such situations are beyond the scope of presented
research.
In the figure 3 electrical diagram of a test stand, where the sensitivity
of voltage detectors was measured, has been presented. Chosen orientations
of voltage detectors represent most typical range of firefighter movement during
fire and rescue operations. Detectors were placed on a table for the best control
of the distance from live object.
The test stand enabled the measurement of detectors’ sensitivity depending
on the distance from live object. Additional switch (3) was used to disconnect the
load from the circuit. The sensitivity was measured, as the optical tachometer
counted the number of visual signals (LED) per minute. It is reasonable to
acknowledge the detection threshold as 1 signal per second, taking into
consideration dynamic nature of firefighters’ movement during fire and rescue
operations.
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Fig. 3. Electric diagram of a test stand
1 – autotransformer; 2 – power switch; 3 – load switch; 4 – slide resistor; 5 – voltage detector;
orientation: a) DPPE-1 front faced; b) DPPE-1 side faced; c) AC Hotstick parallel; d) AC Hotstick
perpendicularly.
Source: own work.

The outcomes of the research were presented below.

Fig. 4. Sensitivity of the voltage detector AC HotStick in front-focused mode: perpendicular (blue)
and parallel (red)
Source: own work.

The results for 50 V and 230 V turned out to approximate each other. The
differences did not exceed 1%, so presented data is the average of both
characteristics.
Another important conclusion from the conducted research is that if the
device is somehow covered, even partially, e.g. by hand, it will lead to detection
failure, as any cover works as a shielding for detector’s aerial.
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Fig. 5. Sensitivity of the voltage detector DPPE-1: front faced (blue) and side faced (red)
Source: own work.

Moreover, crucial for appropriate detection is the orientation of a device (as
shown in figures 4 and 5), as they are characterized by a directive gain. Also the
orientation of a firefighter himself is important, as it affects the value of electric
field intensity.
The sensitivity in the range between ten and twenty centimeters is not
satisfying, as the detector DPPE-1 should be mounted on firefighter’s wrist. It is
possible to touch live object, if it is not detected early enough to give the rescuer a
chance to react.
The AC Hotstick should be held, it is not possible to mount the device on
firefighter’s clothing or helmet. It disqualifies the device to be used during fire
operations such as structural fire or basement fire, that is when lots of equipment
must be taken to achieve best effectiveness of operations.
It should be emphasized that mode ‘high sensitivity’ and ‘low sensitivity’ will
be useful during forests fires and other operations, where live objects should be
detected from greater distance. In a compartment, any mode of sensitivity higher
than ‘front focused’ will indicate the presence of live object continuously.
All remarks described above arrive at conclusion that the usage of these
equipment during fire and rescue operation does not ensure sufficient protection
level against electric shock.

5. Conclusions
1. Currently, there is not a voltage detector available on the market that would guarantee sufficient protection of a firefighter against electric shock.
2. Presented voltage detectors are expected to ensure sufficient protection for power
engineering employees. Their primary hazard in the work place is high voltage.
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They know very well where to expect live objects, they do not work under the
pressure of time. Working conditions are repeatable and predictable, on the contrary to firefighters’ profession.
3. Some functional issues concerning the use of the AC HotStick disqualify its application in a number of types of fire and rescue operations, as it must be carried in
firefighter’s hand.
4. Low sensitivity of the DPPE-1 detector, especially when approaching live object
in side-faced orientation, might lead to electric shock, despite the fact, that the device might be mounted on one’s wrist.
5. It appears to be reasonable to construct a device that would fulfill the requirements
presented in the article. It will guarantee sufficient protection against electric
shock of a firefighter.
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Zagro¿enie pora¿eniem pr¹dem elektrycznym
stra¿aków podczas dzia³añ
ratowniczo-gaœniczych
Artyku³ omawia zagro¿enie pora¿enia pr¹dem elektrycznym stra¿aków.
Podejmowany jest problem spe³nienia prawnego obowi¹zku wyposa¿enia
ka¿dej jednostki ratowniczo-gaœniczej w detektor napiêcia, wobec braku
szczegó³owych wymogów. Prezentowane s¹ wyniki badañ dwóch
dostêpnych na rynku urz¹dzeñ oraz po¿¹dane cechy detektora, który
gwarantowa³by pe³ne bezpieczeñstwo pora¿eniowe stra¿akom bior¹cym
udzia³ w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych.
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Analiza zagro¿eñ zwi¹zanych z emisj¹ metali
ciê¿kich w aspekcie bezpieczeñstwa
ekologicznego na przyk³adzie ogródków
dzia³kowych w Warszawie
W artykule przedstawiono wyniki badañ zawartoœci metali ciê¿kich
w wierzchniej warstwie gleby oraz liœciach sa³aty, uznawanej za reprezentatywn¹, konsumpcyjn¹ roœlinê wskaŸnikow¹, pochodz¹cych z ogródków
dzia³kowych po³o¿onych pomiêdzy du¿ymi arteriami komunikacyjnymi
prawobrze¿nej Warszawy.
This paper presents the results of the heavy metal content in the layers of
soil and the lettuce leaves, a plant considered to be a representative
consumption indicator, coming from the allotments located between the
large arteries of traffic on the right-bank of Warsaw.
S³owa kluczowe: metale ciê¿kie, zanieczyszczenia, gleby, bezpieczeñstwo
ekologiczne.
Keywords: heavy metals, dirt, soil, ecological safety.

1. Wstêp
Silna antropopresja wystêpuj¹ca w œrodowisku o wysokim stopniu urbanizacji jest przyczyn¹ wystêpowania w nim wielu zaburzeñ. Szczególnie w œrodowisku wielkomiejskim powa¿nym zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa ekologicznego
jest zanieczyszczenie miejskich gleb metalami ciê¿kimi, których Ÿród³em s¹ antropogeniczne emisje w postaci gazów, py³ów, aerozoli i œcieków z instalacji przemys³owych, zak³adów energetycznych oraz dróg komunikacyjnych [Binggan
i inni, 2010].
Stan œrodowiska glebowego na terenach zurbanizowanych ma charakter typowo losowy i zale¿y przede wszystkim od: rodzaju zagospodarowania przestrzennego, ukszta³towania danego obszaru oraz stopnia uprzemys³owienia [Hjortenkrans i inni, 2006].
W du¿ych miastach o gêstej sieci komunikacyjnej, ruch samochodowy jest
g³ównym Ÿród³em emisji metali ciê¿kich. Obecnoœæ metali w glebach miejskich
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ze Ÿróde³ komunikacyjnych jest zwi¹zana z procesami spalania etyliny i oleju napêdowego oraz œcieraniem nawierzchni asfaltu, opon samochodowych i zu¿ywaj¹cych siê czêœci eksploatacyjnych pojazdów samochodowych.
Ska¿enie metalami ciê¿kimi gleb usytuowanych w s¹siedztwie ruchliwych arterii wystêpuje przede wszystkim w dzielnicach du¿ych miast o wysokim stopniu
zaludnienia i gêstej sieci komunikacyjnej, gdzie na niewielkich obszarach porusza siê bardzo du¿a liczba pojazdów samochodowych [Ch³opek, 2002].
Rozprzestrzenianie siê metali ciê¿kich, pochodz¹cych ze Ÿróde³ komunikacyjnych, zachodzi w wyniku dzia³ania ró¿nych mechanizmów, do których mo¿na
zaliczyæ: transport przez wiatr i wody naturalne. Przenoszenie spalin samochodowych, zawieraj¹cych py³y bogate w metale ciê¿kie, zale¿y od wysokoœci, na jakiej siê unosz¹, rozmiaru ich cz¹stek oraz czynników klimatycznych.
Emitowane do atmosfery metale mieszaj¹ siê z otaczaj¹cym powietrzem. Proces ten powoduje ujednolicenie ich stê¿enia w turbulentnej warstwie atmosfery.
Rozpraszanie w p³aszczyŸnie poziomej na obszarach niezabudowanych nie jest
w zasadzie hamowane i zachodzi znacznie szybciej ni¿ mieszanie w p³aszczyŸnie
pionowej [Walczak, 2008].
Na obszarach zurbanizowanych o zwartej zabudowie przestrzennej zanieczyszczenia komunikacyjne nie mog¹ szybko i swobodnie przemieszczaæ siê, co
w rezultacie jest przyczyn¹ spotykanych czêsto bardzo wysokich stê¿eñ metali
ciê¿kich w miejskim powietrzu atmosferycznym [Suna i inni, 2010].
Systematycznie wzrasta liczba prywatnych samochodów osobowych oraz nasila
siê ruch tranzytowy, co w konsekwencji zwiêksza natê¿enie ruchu drogowego. Problem motoryzacyjnego ska¿enia metalami ciê¿kimi œrodowiska glebowego na terenie Warszawy, wystêpuje praktycznie na terenie wszystkich dzielnic, szczególnie
jest dotkliwy w Œródmieœciu i w dzielnicy Praga Po³udnie [GUS, 2011].
Ska¿enie gleb metalami ciê¿kimi jest rzadko widoczne, natomiast charakteryzuje siê bardzo niebezpiecznymi, nieraz opóŸnionymi w czasie, negatywnymi
skutkami z punktu widzenia ekotoksykologii œrodowiska. Adsorpcyjne i buforuj¹ce w³aœciwoœci gleb powoduj¹, ¿e wszystkie metale ciê¿kie s¹ w niej silnie kumulowane.
W œrodowisku wodno-glebowym nie ulegaj¹ one degradacji na drodze chemicznej oraz biologicznej. Wystêpuje natomiast zjawisko zmiany form wystêpowania metali ciê¿kich – na skutek zachodz¹cych w glebie z³o¿onych procesów
fizyczno-chemicznych i biologicznych.
W wyniku d³ugotrwa³ej antropopresji wykszta³caj¹ siê tzw. „gleby miejskie”
o cechach morfologicznych i w³aœciwoœciach chemicznych odmiennych od terenów rolniczych czy leœnych. Gleby miejskie s¹ w znacznym stopniu przekszta³cone chemicznie, przez co nie zapewniaj¹ odpowiednich warunków do
rozwoju roœlinnoœci. G³ównymi przyczynami chemicznego przekszta³cenia gleb
s¹: zakwaszenie, alkalizacja, zasolenie, obecnoœæ wysokich stê¿eñ fitotoksycznych metali ciê¿kich i substancji ropopochodnych. Nagromadzone w wysokich
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stê¿eniach, w roztworze glebowym, metale ciê¿kie w formach ³atwo dostêpnych
dla roœlin, s¹ g³ównym Ÿród³em zagro¿enia bezpieczeñstwa ekologicznego na terenach zurbanizowanych.
Roœliny s¹ najwa¿niejszym ogniwem w ³añcuchu pokarmowym na drodze
przemieszczania siê metali ciê¿kich z gleby do organizmów zwierz¹t i ludzi, którzy pobieraj¹ je wraz z innymi pierwiastkami wystêpuj¹cymi w roztworze glebowym w postaci jonów lub prostych zwi¹zków kompleksowych [Gruca-Królikowska i inni, 2006]. Proces akumulacji metali w roœlinach obejmuje trzy g³ówne
etapy: zwiêkszenie mobilnoœci jonów metali, pobieranie ich i transport prowadz¹cy do ich depozycji w roœlinie.
Niekorzystne skutki zdrowotne regularnego spo¿ywania produktów roœlinnych ska¿onych metalami ciê¿kimi mog¹ ujawniæ siê po wielu miesi¹cach, a nawet latach. Nadmiar metali ciê¿kich w organizmie cz³owieka mo¿e wywo³ywaæ
ró¿norodne procesy chorobowe, do których najczêœciej nale¿¹: choroby nowotworowe zwi¹zane z uszkodzeniem szpiku kostnego, uszkodzenie w¹troby, choroby neurologiczne, dermatologiczne, uszkodzenia ³añcuchów DNA i wiele
innych [Zheng i inni, 2010].
Warszawa jest jednym z najwiêkszych wêz³ów komunikacyjnych w Polsce,
gdzie krzy¿uj¹ siê lokalne, krajowe i miêdzynarodowe trasy komunikacyjne.
D³ugoœæ sieci dróg na terenie miasta wynosi 2315,6 km. Klasycznym przyk³adem
niepo¿¹danego oddzia³ywania tras komunikacyjnych na œrodowisko glebowe s¹
tereny dzia³kowe po³o¿one w s¹siedztwie Trasy £azienkowskiej, która jest
g³ówn¹ arteri¹ komunikacyjn¹, ³¹cz¹c¹ prawo- i lewobrze¿n¹ Warszawê. W godzinach szczytu natê¿enie ruchu na tej trasie wynosi oko³o 10 tys. pojazdów na
godzinê. Jest to ponad dwukrotnie wiêcej ni¿ planowano w latach 70. XX w. Szacuje siê, ¿e przez Trasê £azienkowsk¹ przeje¿d¿a œrednio ponad 110 tys. samochodów na dobê [Kozie³, 2010].
W celu okreœlenia wp³ywu emisji metali ciê¿kich z tras komunikacyjnych na
poziom zanieczyszczenia gleb i wybranej roœliny testowej – sa³aty, przeprowadzono badania na terenach ogródków dzia³kowych, usytuowanych w Warszawie
w dzielnicy Praga Po³udnie, na których uzyskano zgodê ich w³aœcicieli.
Najistotniejszym aktem prawnym dotycz¹cym ogródków dzia³kowych jest
ustawa z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogródkach dzia³kowych (DzU nr 169, poz.
1419). Okreœla ona miêdzy innymi dopuszczalne sposoby zagospodarowania
dzia³ek przez ich w³aœciciela oraz strukturê zarz¹dzania rodzinnymi ogródkami
dzia³kowymi. Ustawa nie zawiera informacji, jakie powinny byæ standardy jakoœci gleb. Jedyna informacja na ten temat odsy³a do przepisów o ochronie gruntów
rolnych i leœnych oraz ochrony przyrody i œrodowiska. W ustawie zapisano, ¿e
ogródki maj¹ s³u¿yæ dobru ekologicznemu miasta i otoczenia, natomiast nie jest
wspomniane o oddzia³ywaniu odwrotnym, tj. oddzia³ywaniu urbanizacji na jakoœæ gleb dzia³ek. Prawo ochrony œrodowiska (ustawa z 27 kwietnia 2001 r., DzU
nr 62, poz. 627) zawiera informacjê dotycz¹c¹ odpowiedzialnoœci za okresowe ba-
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dania gleb na³o¿on¹ na starostê. Zakres badañ powinien byæ uzgodniony z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Œrodowiska a informacje o wynikach badañ
musz¹ byæ przekazywane przez starostê do inspektoratu.
Podstawowym zamierzeniem badañ nad okreœleniem poziomu ca³kowitych
stê¿eñ metali w glebach oraz ich form biodostêpnych by³a ocena potencjalnego
zagro¿enia bezpieczeñstwa ekologicznego na badanym terenie.
Na potrzeby niniejszej pracy przyjêto powszechnie stosowan¹ definicjê bezpieczeñstwa ekologicznego, która brzmi:
„Bezpieczeñstwo ekologiczne, to takie kszta³towanie stosunków naturalnych
i spo³ecznych w biosferze Ziemi, które tworz¹ w³aœciwe warunki ¿ycia dla ca³ej
ludzkoœci, nie podwa¿aj¹c zarazem podstaw ¿ycia na naszej planecie. Stanowi
ono przeciwieñstwo lokalnej i globalnej katastrofy ekologicznej, wyra¿aj¹c
porz¹dek i ³ad panuj¹cy w œrodowisku, w którym ¿yje równie¿ cz³owiek” [Grosset, 2000].

2. Obiekty i metodyka badañ
Obiektem badañ przeprowadzonych w latach 2010–2012 by³y powierzchniowe warstwy gleby oraz liœcie sa³aty, która uznawana jest za reprezentatywn¹, konsumpcyjn¹ roœlinê wskaŸnikow¹. Badania by³y kontynuacj¹ wczeœniejszych,
przeprowadzonych w latach 2008–2009. Próbki do badañ pobrano z obszaru
ogródków dzia³kowych, po³o¿onych na terenie prawobrze¿nej Warszawy, znajduj¹cych siê miêdzy ulicami: Trasa £azienkowska, Miêdzynarodowa, Waszyngtona oraz Kinowa.

Rys. 1. Teren ogródków dzia³kowych
îród³o: www.mapawarszawy.pl

58

Zeszyty Naukowe SGSP nr 46 (2) 2013

Pracownicze ogródki dzia³kowe zosta³y oddane do u¿ytkowania w 1938 r. Zajmuj¹ obszar 32,085 ha i s¹ bardzo zró¿nicowane pod wzglêdem zabudowy przestrzennej oraz rolniczego zagospodarowania. Na wiêkszoœci z nich systematycznie uprawiane s¹ roœliny konsumpcyjne, do których najczêœciej nale¿¹:
sa³ata, ogórki, marchew, buraki, dynia, pomidory, agrest, porzeczki. Bardzo czêsto rosn¹ na nich tak¿e drzewa owocowe – jab³onie, œliwy, czereœnie, wiœnie, a tak¿e
orzechy.

Fot. 1, 2, 3, 4. Zró¿nicowane zagospodarowania dzia³ek
îród³o: fot. Anna Dmochowska.

W podjêtej pracy wytypowano 11 ogródków dzia³kowych pod k¹tem analizy zawartoœci metali ciê¿kich w glebach oraz 5, z których pobrano liœcie sa³aty.
Punkty poboru prób by³y po³o¿one wzd³u¿ linii od Trasy £azienkowskiej do ulicy Waszyngtona. Jako punkt „startowy” przyjêto teren ogródka dzia³kowego,
odleg³ego od Trasy £azienkowskiej o 20 m, na wysokoœci Przyczó³ka Grochowskiego. Badania zakoñczono w punkcie le¿¹cym w odleg³oœci 30 m od ulicy Waszyngtona.

Analiza zagro¿eñ zwi¹zanych z emisj¹ metali ciê¿kich w aspekcie bezpieczeñstwa...

59

2.1. Metodyka badañ
Badaniom poddano py³ow¹ frakcjê wierzchniej warstwy gleb (0–5 cm), pobranych z obszaru (1 × 1 m2) a nastêpnie uœredniono wed³ug standardowych procedur [Bednarek i inni, 2005]. Próbki do badañ pobierano dwukrotnie w ci¹gu
roku, w maju i wrzeœniu.
Oznaczeñ ca³kowitych stê¿eñ cynku, o³owiu i niklu dokonano metod¹ spektrometrii absorpcji atomowej z atomizacj¹ p³omieniow¹, zgodnie z PN EN
14082:2004, po mineralizacji mokrej za pomoc¹ mieszaniny kwasu azotowego
i nadchlorowego. Formy biodostêpne metali ciê¿kich okreœlono zgodnie z procedur¹ zalecan¹ przez Program Pomiarów i Testowania (MTP), zalecaj¹cy ekstrakcjê próbek gleb z wykorzystaniem 0,005 M roztworu EDTA [Dziadek i inni,
2005].

3. Omówienie wyników badañ
3.1. Wyniki badañ gleb
Tabela 1. Wyniki badañ ca³kowitych stê¿eñ metali ciê¿kich w próbkach gleb
(wartoœci œrednie arytmetyczne)
Odleg³oœæ od Trasy
£azienkowskiej [m]

Cynk
[mg /kg s.m.]

O³ów
[mg /kg s.m.]

Nikiel
[mg /kg s.m.]

20
50
100
150
200
250
400
550
700
800
960

1769
1389
1056,5
861,8
794,3
679
688,7
772
786,5
891
1084

2366
1954
1413,5
1199
902,7
708
824,5
856
889,4
1065
1629,4

304,5
250,1
203,2
196,2
151,9
126,7
104,3
96,4
131,5
177
235,6

Przeprowadzone badania dotycz¹ce ogólnego stê¿enia metali ciê¿kich w glebach, wykaza³y doœæ szerokie zakresy stê¿eñ, wynosz¹ce odpowiednio dla cynku:
1769–615,2, o³owiu: 2366–724,0 oraz dla niklu: 304,5–96,4 mg/kg s.m. (suchej
masy).
Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach na podstawie wieloletnich, obszernych badañ, okreœli³ graniczne zawartoœci metali ciê¿kich w glebach dla celów u¿ytkowania rolniczego. Uwzglêdniaj¹c sk³ad granulometryczny,
klasyfikuj¹cy gleby ogródków dzia³kowych jako „gleby œrednie”, wed³ug przyjêtych kryteriów w punktach poboru bezpoœrednio przyleg³ych do Trasy £azienkowskiej i ulicy Waszyngtona mo¿na je zaliczyæ do III oraz IV stopnia,
obejmuj¹cego skal¹ gleby o œrednim zanieczyszczeniu i gleby silnie zanieczyszczone metalami ciê¿kimi.
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Wykres 1. Ca³kowite stê¿enia metali w próbkach gleb w funkcji odleg³oœci od Trasy £azienkowskiej

Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra œrodowiska z 9 wrzeœnia 2002 r. (DzU nr
165, poz. 1359) badane gleby zakwalifikowano do grupy B, bowiem ich obecny
status to tereny zurbanizowane. Wartoœci dopuszczalne dla cynku, o³owiu i niklu
wynosz¹ odpowiednio: 300, 100 i 100 mg/kg s.m.
Uzyskane wyniki badañ s¹ zbie¿ne z podobnymi badaniami gleb ogródków
dzia³kowych, które zosta³y przeprowadzone w Kielcach [Œwiercz i inni, 2009]
i wzd³u¿ odcinka drogi krajowej nr 4, w powiecie ropczycko-sêdziszowskim
[Filipek-Mazur i inni, 2007], jednak oznaczane tam poziomy stê¿eñ metali by³y
znacznie ni¿sze.
Tabela 2. Wyniki badañ biodostêpnych form metali ciê¿kich w próbkach gleb (wartoœci œrednie
arytmetyczne)
Odleg³oœæ od Trasy
£azienkowskiej [m]

Cynk
[mg /kg s.m.]

O³ów
[mg /kg s.m.]

Nikiel
[mg /kg s.m.]

20

597,9

786,4

68,7

50

441,7

712,6

49,5

100

322,4

401,2

39,3

150

253,9

364,1

42,9

200

229,4

312,8

32,5

250

216,5

179,5

25,1

400

181,8

246,1

22,3

550

212,3

282,4

18,1

700

254,6

229,3

28,2

800

279,1

324,8

32,7

960

355,6

445,3

46,6

Stê¿enia form biodostêpnych badanych metali ciê¿kich by³y na wszystkich
punktach pomiarowych znacznie zró¿nicowane i wynosi³y odpowiednio: dla
cynku od 33,8% do 26,4%, dla o³owiu od 35,1% do 24% i niklu od 22,6% do 18,3%
w stosunku do stê¿eñ ca³kowitych.

Analiza zagro¿eñ zwi¹zanych z emisj¹ metali ciê¿kich w aspekcie bezpieczeñstwa...

61

Wykres 2. Wyniki badañ biodostêpnych form metali ciê¿kich w próbkach gleb (wartoœci œrednie
arytmetyczne)

Na podstawie analizy wyników badañ uzyskanych w 2011 i 2012 r., ca³kowite
stê¿enia metali oraz ich formy biodostêpne w glebach ogródków dzia³kowych
mo¿na uszeregowaæ w nastêpuj¹cej kolejnoœci: Pb>Zn>Ni.
3.1. Wyniki badañ liœci sa³aty
Tabela 3. Wyniki badañ ca³kowitych stê¿eñ metali ciê¿kich w liœciach sa³aty pobranych we
wrzeœniu (wartoœci œrednie arytmetyczne)
Odleg³oœæ od Trasy
£azienkowskiej [m]

Cynk
[mg /kg s.m.]

O³ów
[mg /kg s.m.]

Nikiel
[mg /kg s.m.]

50
150
250
700
960

119,3
80,4
75,7
54,6
92,6

81,1
54,1
52,2
57
66,9

25
19,7
15,1
16,2
17,8

Wykres 3. Ca³kowite stê¿enia metali w próbkach liœci sa³aty w funkcji odleg³oœci od Trasy
£azienkowskiej
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Fot. 5. Sa³ata hodowana w ogródkach dzia³kowych
îród³o: fot. Anna Dmochowska.

Oznaczone stê¿enia cynku, o³owiu oraz niklu we wszystkich przebadanych
próbkach liœci sa³aty by³y na znacznie wy¿szym poziomie w stosunku do wartoœci
zamieszczonych w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z 13 stycznia 2003 r. (DzU
nr 37, poz. 326). Maksymalne stê¿enia badanych metali wynios³y: Zn – 119,3;
Pb – 81,1; Ni – 25,0 mg/kg s.m. Uzyskane wyniki s¹ porównywalne ze stê¿eniami,
jakie uzyskano w badaniach ogródków dzia³kowych w Gdañsku i okolicach [Bielecka i inni, 2009].

4. Wnioski
1. Przeprowadzone badania próbek wierzchniej warstwy gleby oraz liœci sa³aty wykaza³y, ¿e intensywna, ci¹g³a emisja metali ciê¿kich, pochodz¹ca z gêstej sieci tras
komunikacyjnych, jest g³ówn¹ przyczyn¹ ich kumulacji w glebach i roœlinach
konsumpcyjnych ogródków dzia³kowych po³o¿onych na terenie Pragi Po³udnie.
2. Niepokoj¹co wysokie stê¿enia metali ciê¿kich w badanych próbkach gleb oraz
wysok¹ ich biodostêpnoœæ wykazano szczególnie w punktach poboru prób
po³o¿onych w bezpoœrednim s¹siedztwie Trasy £azienkowskiej i ulicy Waszyngtona. Fakt ten powoduje powstawanie potencjalnych zagro¿eñ, które niekorzystnie wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo ekologiczne oraz zdrowie u¿ytkowników dzia³ek, bêd¹cych konsumentami ¿ywnoœci o podwy¿szonym stê¿eniu metali ciê¿kich.
3. Uzyskane œrednie arytmetyczne wartoœci stê¿eñ metali ciê¿kich w glebach ogródków dzia³kowych porównano z wartoœciami dopuszczalnymi dla gleb z grupy B
wg rozporz¹dzenia ministra œrodowiska z 9 wrzeœnia 2002 r. Stê¿enia badanych
metali ciê¿kich przekracza³y dopuszczalne normy.
4. Wytypowane do badañ, pod k¹tem mo¿liwoœci kumulacji metali ciê¿kich w roœlinach konsumpcyjnych, liœcie sa³aty, zawiera³y stê¿enia metali ciê¿kich w zakresach potwierdzaj¹cych wp³yw antropogenicznego zanieczyszczenia.
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5. Uzyskane wyniki badañ potwierdzaj¹ doniesienia literaturowe, wed³ug których
zagro¿enie ska¿eniem gleb i szaty roœlinnej metalami ciê¿kimi na terenach silnie
zurbanizowanych, uzale¿nione s¹ g³ównie od natê¿enia ruchu pojazdów samochodowych i odleg³oœci od liniowych Ÿróde³ emisji. Nie potwierdzono jednak
publikowanych danych wykazuj¹cych i¿ w odleg³oœci 150 m od szlaków komunikacyjnych, emisja metali ciê¿kich ca³kowicie zanika. Prawdopodobnie specyficzne po³o¿enie badanych ogródków dzia³kowych, pomiêdzy czterema ulicami
o du¿ym nasileniu ruchu samochodowego, uniemo¿liwia tak¹ obserwacjê.
Niew¹tpliwie jednak Trasa £azienkowska i ulica Waszyngtona s¹ g³ównymi
Ÿród³ami emisji metali ciê¿kich.
6. Obecny stan zanieczyszczenia metalami ciê¿kimi ogródków dzia³kowych, po³o¿onych na terenie Pragi Po³udnie, sugeruje koniecznoœæ przeprowadzenia dalszych, kompleksowych badañ œrodowiska glebowego i szaty roœlinnej na podobnych obszarach. Pozwol¹ one na ocenê stanu bezpieczeñstwa ekologicznego oraz
ocenê potencjalnego zagro¿enia dla zdrowia u¿ytkowników dzia³ek na obszarze
ca³ej Warszawy. Badania te bêd¹ w przysz³oœci mog³y byæ pomocne w opracowaniu jednolitych procedur okreœlania stopnia zagro¿enia bezpieczeñstwa ekologicznego.
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Analysis of the Risks Associated
with the Emissions of Heavy Metals in Terms
of Environmental Safety for Example Allotments
in Warsaw
Intense emission of heavy metals originating from a dense network
of roads, located on the heavily urbanized areas is the cause of their
accumulation in soils and consumption plants. Excessively high
concentrations of heavy metals in the samples of soil show their high
bioavailability especially in the sampling points in the immediate vicinity
of the £azienkowska and Washington Street. It gives a rise to potential
hazards that adversely affect the ecological safety. In order to ensure
the environmental safety of the study area of allotments, it seems necessary
to take steps for the protection of the active soil, involving the prevention
of its degradation and rational land use.
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Omówienie
LEAD

Analiza systemu bezpieczeñstwa publicznego
i jego relacji z innymi podmiotami
bezpieczeñstwa pañstwa
w odniesieniu do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej1
W artykule przedstawiono wyniki analizy systemu bezpieczeñstwa publicznego w Polsce pod k¹tem miejsca Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (PSP) w tym
systemie. Szczególn¹ uwagê zwrócono na relacje PSP z innymi podmiotami
bezpieczeñstwa pañstwa w kontekœcie ustawowych obowi¹zków tej organizacji ratowniczej.
The article presents the results of analysis of public safety system in Poland
from the point of view of the place of Polish State Fire Service (PSP) in the
system. Particular attention was paid to relations between PSP and other
national safety subjects in the context of this Polish rescue organization legal
duties.
S³owa kluczowe: system bezpieczeñstwa publicznego, podmioty bezpieczeñstwa pañstwa.
Keywords: public safety system, national safety subjects.

1. Wprowadzenie
Truizmem jest twierdzenie, ¿e system bezpieczeñstwa publicznego to jeden
z kluczowych systemów, jakie funkcjonuj¹ w pañstwie na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeñstwa obywateli. Wstêpne wyniki analizy literatury przedmiotu
zwracaj¹ uwagê na jego z³o¿onoœæ. Analiza poszczególnych, sk³adaj¹cych siê na
niego elementów, mo¿e sprzyjaæ dzia³aniom zmierzaj¹cym ku usprawnianiu go,
tworzeniu bardziej spójnym i efektywnym na p³aszczyŸnie bezpieczeñstwa narodowego w Polsce.
Mimo i¿ wyniki analizy intuicyjnej przedmiotu niniejszych rozwa¿añ wskazuj¹ na dominuj¹c¹ rolê Policji w systemie bezpieczeñstwa publicznego, nie jest
1
Artyku³ zosta³ przygotowany w ramach realizacji projektu pt. System Bezpieczeñstwa Narodowego RP nr rej. O ROB/0076/03/001 realizowanego przez konsorcjum naukowo-przemys³owe AON-WSPol-UPH-SGSP-ASSECO i finansowanego ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.
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odwa¿nym stwierdzenie, ¿e Pañstwowa Stra¿ Po¿arna równie¿ zajmuje w nim
bardzo istotne miejsce. Obserwowany wspó³czeœnie coraz wiêkszy holizm w rozwa¿aniach na temat bezpieczeñstwa zdaje siê potwierdzaæ powy¿sze za³o¿enie.
Bezpieczeñstwo publiczne nie jest bowiem uto¿samiane jedynie z porz¹dkiem
publicznym, lecz równie¿ z ratownictwem, ochron¹ przeciwpo¿arow¹, ochron¹
przeciwpowodziow¹, a tak¿e przeciwdzia³aniem negatywnym skutkom klêsk
¿ywio³owych i tzw. miejscowych zagro¿eñ.
Niniejsza praca s³u¿y analizie systemu bezpieczeñstwa publicznego i jego relacji z innymi podmiotami bezpieczeñstwa pañstwa w odniesieniu do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Ma na celu dostarczenie dowodów na to, ¿e formacja ta
wpisuje siê w powy¿szy system, pozostaje ponadto w relacji z innymi, istotnymi
z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeñstwa, podmiotami pañstwa.
Bêdzie to swego rodzaju potwierdzeniem spójnoœci systemu bezpieczeñstwa narodowego. Ukazanie owych relacji mo¿e ponadto sprzyjaæ powstawaniu refleksji na
temat kompetencji PSP, postêpuj¹cemu rozszerzaniu ich zakresu, a tak¿e istotnoœci omawianej s³u¿by dla tzw. normalnego funkcjonowania pañstwa w czasie
pokoju.

2. Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w systemie bezpieczeñstwa
publicznego
Wyniki analizy literatury przedmiotu wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e Pañstwowa
Stra¿ Po¿arna, jako wiod¹ca na wielu p³aszczyznach ratowniczych organizacja
w Polsce, jest jednym z integralnych elementów systemu bezpieczeñstwa publicznego. To instytucja pañstwowa, która realizuje zadania w zakresie bezpieczeñstwa publicznego2. Wpisuje siê ona równie¿ w wiele systemów funkcjonalnie
powi¹zanych z systemem bezpieczeñstwa publicznego. Na uwagê zas³uguj¹ miêdzy innymi krajowy system ratowniczo-gaœniczy (KSRG)3, system zarz¹dzania
kryzysowego4, a tak¿e system ochrony ludnoœci5. Ponadto, rola tej zawodowej,
umundurowanej i wyposa¿onej w specjalistyczny sprzêt formacji zosta³a podkreœlona w Strategii bezpieczeñstwa narodowego RP z 2007 roku. Autorzy tego dokumentu wskazuj¹ PSP jako organizatora KSRG. Nie sposób pomin¹æ faktu
trwaj¹cego aktualnie procesu przekszta³cania KSRG w Zintegrowany System
Ratowniczy o charakterze powszechnym. PSP ponownie wskazano jako s³u¿bê
wiod¹c¹ w tym tworzonym, integralnym elemencie systemu ochrony ludnoœci6.
2
Sienkiewicz-Ma³yjurek K., Niczyporuk Z.T.: Bezpieczeñstwo publiczne. Zarys problematyki,
Wyd. Politechniki Œl¹skiej, Gliwice 2011, s. 93–94.
3
Art. 9 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (DzU z 1991 r. nr 88, poz. 400,
z póŸn.zm.).
4
Wynika to poœrednio z zapisów Art. 4 pkt. 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r. nr 89, poz. 590, z póŸn. zm.) oraz art. 1 pkt. 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
5
http://www.ock.gov.pl/portal/ock/7/307/Projekt_ustawy_o_ochronie_ludnosci.html (29.03.13 r.).
6
Strategia bezpieczeñstwa narodowego RP z 2007 r., s. 27.
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Przytoczone powy¿ej rozwa¿ania jedynie nakreœlaj¹ miejsce PSP w systemie
bezpieczeñstwa publicznego. Celem szczegó³owego opisania przedmiotowego zagadnienia, zasadnym wydaje siê uprzednie pochylenie nad istot¹ systemu w ujêciu syntetycznym, a nastêpnie odniesienie tego pojêcia do bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i stanem prawnym
w tym zakresie. Za kolejny krok warto przyj¹æ omówienie systemu bezpieczeñstwa publicznego w kontekœcie umiejscowienia w nim publicznych s³u¿b ratowniczych oraz ochotniczych organizacji ratowniczych, pe³ni¹cych bardzo istotn¹
rolê ochronn¹ ludnoœci przed zagro¿eniami i ich negatywnymi nastêpstwami.
PSP zosta³a powo³ana, by wykonywaæ konkretne, na³o¿one przez polskie prawo
zadania7. Ich zakres pokrywa siê w znacznej mierze z zadaniami wynikaj¹cymi
z funkcji systemu bezpieczeñstwa publicznego – funkcji, które pozostaj¹ w bezpoœredniej relacji z katalogiem wspó³czesnych zagro¿eñ bezpieczeñstwa publicznego. Miejsca PSP w systemie bezpieczeñstwa publicznego nale¿y doszukiwaæ
siê ponadto w zapisach polskich aktów prawnych, reguluj¹cych kwestie bezpieczeñstwa narodowego RP, ochrony ludnoœci, zarz¹dzania kryzysowego, ratownictwa, a tak¿e PSP jako instytucji publicznej.
System to zespó³ zintegrowanych elementów, które stanowi¹ spójn¹ ca³oœæ8.
Jest on celowo okreœlony, wyodrêbniony z otoczenia z jakiegoœ powodu. Pomiêdzy elementami stanowi¹cymi system dostrzegalne jest ponadto wystêpowanie
relacji (sprzê¿eñ, zwi¹zków, zale¿noœci)9.
Sprowadzaj¹c rozwa¿ania na grunt nauk o bezpieczeñstwie, warto przytoczyæ
definicjê systemu, zaproponowan¹ przez W. Kitlera10. System to zbiór dowolnie
wyró¿nionych w jakimœ przedmiocie elementów. Wyró¿nienie to jest dokonane
na podstawie zachodz¹cych pomiêdzy wspomnianymi czêœciami stosunków, które wyra¿aj¹ jakieœ uporz¹dkowanie. Misja (cel, zadanie) ca³ego systemu jest wynikiem sumy dzia³añ wszystkich elementów, pe³ni¹cych ró¿ne funkcje. Sposób
przypisania tych¿e funkcji definiuje uporz¹dkowanie czêœci sk³adowych systemu. Realizacja misji systemu jest rezultatem realizacji misji przez jego elementy.
Ca³oœci¹, która definiuje system, mo¿e byæ przyk³adowo pañstwo, rozumiane
przez pryzmat zbioru organizacji. Podlegaj¹ one prawu pañstwowemu, dzia³aj¹
jedynie w zakresie swoich w³aœciwoœci, niezale¿nie od siebie, a tak¿e zdolne s¹ do
wzajemnej wspó³pracy. Organizacj¹ tak¹ jest PSP. Pojêcie systemu mo¿na natomiast odnieœæ do bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, w zapewnieniu których PSP równie¿ ma swój udzia³.
7
Szczegó³owe zadania i powinnoœci PSP przywo³uj¹ zapisy Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, w tym w szczególnoœci: zadania podstawowe (art.1 pkt. 2), zadania Komendanta G³ównego PSP (art. 10), zadania komendantów wojewódzkich PSP (art. 12 pkt. 5 i 5a), zadania
komendantów powiatowych PSP (art. 13 pkt. 6 i 7), zadania i powinnoœci w zakresie czynnoœci kontrolno-rozpoznawczych (art. 23 pkt. 3, art. 26), zadania wykonywane poza granicami kraju (art. 49b).
8
Pietraœ Z.J.: Decydowanie polityczne, PWN, Warszawa-Kraków 1998, s. 57.
9
Zieleniewski J.: Organizacja i zarz¹dzanie, PWN, Warszawa 1975, s. 272.
10
Kitler W.: Bezpieczeñstwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System,
Wyd. AON, Warszawa 2011, s. 320.
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Wed³ug R. Ziêby11 bezpieczeñstwo publiczne oznacza stan braku zagro¿enia
dla funkcjonowania organizacji pañstwowej i realizacji jej interesów, umo¿liwiaj¹cy jej swobodny rozwój. Nieco bli¿sza kwestii szeroko rozumianej ochrony
ludnoœci w³aœciwa jest przedmiotowa definicja zaproponowana przez M. Lisieckiego12. Bezpieczeñstwo publiczne okreœli³ jako nienaruszalnoœæ obiektywnego
porz¹dku prawnego, a tak¿e subiektywnych praw i dóbr w³aœciwych osobom,
urz¹dzeniom, instytucjom pañstwa, a tak¿e innym organom w³adzy. Subiektywizm wobec praw dotyczy przede wszystkim ¿ycia, zdrowia, wolnoœci, godnoœci
i maj¹tku. Obiektywny porz¹dek prawny obejmuje natomiast wszystkie normy
prawa publicznego.
Bardzo szczegó³owo o bezpieczeñstwie publicznym traktuje W. Kitler13. Wymieniane jest przez niego jako jeden z rodzajów bezpieczeñstwa narodowego. To
nie stan, lecz proces, który obejmuje ró¿norodne dzia³ania w dziedzinie bezpieczeñstwa narodowego. Do celów zasadniczych tych¿e dzia³añ zalicza siê ochronê
porz¹dku prawnego w pañstwie przed dzia³aniami zabronionymi, a tak¿e
dzia³aniami mog¹cymi godziæ w ¿ycie i zdrowie ludzi, porz¹dek publiczny, normy i obyczaje spo³eczne, instytucje i urz¹dzenia publiczne. Przedmiotem oddzia³ywania zagro¿eñ bezpieczeñstwa publicznego mog¹ wiêc staæ siê elementy
infrastruktury spo³ecznej, mianowicie szpitale, pogotowia ratunkowe, szko³y,
przedszkola, obiekty kultury, obiekty sportowe, s¹dy, wiêzienia, a tak¿e obiekty
administracji publicznej. Mog¹ nim byæ równie¿ urz¹dzenia publiczne, do których zalicza siê miêdzy innymi drogi publiczne, sieci kolejowe, sieci wodne, lotniska, porty, instalacje i sieci energetyczne, urz¹dzenia przesy³owe mediów
u¿ytkowych (np. wody, gazu, pary, pr¹du), ujêcia wody, media komunalne (pr¹d,
woda, œcieki, ogrzewanie, gaz, kanalizacja, usuwanie œmieci). Podsumowuj¹c,
bezpieczeñstwo publiczne dotyka wielu obszarów tzw. normalnoœci funkcjonowania pañstwa i jego obywateli.
Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ uwidacznia siê pewien dualizm traktowania o bezpieczeñstwie publicznym. Mowa tu o jego szerszym i wê¿szym rozumieniu. W pierwszym przypadku bezpieczeñstwo publiczne zajmuje praktycznie
ca³¹ przestrzeñ bezpieczeñstwa narodowego, co wyra¿a siê przez ochronê przed
wszelkimi zagro¿eniami, niezale¿nie od ich Ÿróde³14. Zawê¿aj¹c jednak ujêcie
przedmiotowej problematyki, zwi¹zane jest ono z regulowanymi przez prawo
stosunkami spo³ecznymi, normami moralnymi oraz regu³ami wspó³¿ycia spo³ecznego, które zapewniaj¹ ochronê obywatela jako jednostki, ca³ego spo³eczeñ11
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_
SRK__1010/Documents/budowa_zintegrowanego_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_Polski_
ekspertyza_2010.pdf (20.02.13 r.).
12
Lisiecki M.: Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem publicznym, Wyd. £oœgraf, Warszawa 2011, s. 35.
13
Kitler W.: op. cit., s. 56.
14
Zob. Ura E.: Pojêcie ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, „Pañstwo i Prawo” 1974,
nr 2, s. 76, A. Paku³a, Bezpieczeñstwo publiczne jako dobro wspólne (kilka uwag i refleksji), [w:], Bezpieczeñstwo wewnêtrzne w dzia³aniach terenowej administracji publicznej, red. A. Chajbowicz, T. Kocowski, Wyd. Kolonia Limited, Wroc³aw 2009, s. 29–35.

Analiza systemu bezpieczeñstwa publicznego i jego relacji z innymi podmiotami...

69

stwa oraz mienia przed niebezpieczeñstwami. îróde³ owych zagro¿eñ dopatrywaæ siê nale¿y w gwa³townych dzia³aniach ludzi b¹dŸ si³ach przyrody15.
Bezpieczeñstwo publiczne bardzo czêsto ³¹czone jest w literaturze przedmiotu z porz¹dkiem publicznym16. Uwidacznia siê to bardzo wyraŸnie ju¿ na poziomie aktów prawnych dotycz¹cych przyk³adowo Policji17 oraz dzia³ów
administracji18.
M. Lisiecki przypisuje porz¹dkowi publicznemu miano dobra chronionego.
Nazywa nim ca³oœæ regu³ zachowania poszczególnych osób w spo³ecznoœci. Postêpowanie wobec tych regu³ jest warunkiem koniecznym uporz¹dkowanego ¿ycia spo³eczeñstwa. Naruszenie porz¹dku publicznego zwi¹zane jest z mo¿liwoœci¹ poniesienia kary19.
Z podobnego za³o¿enia wychodzi A. Misiuk, definiuj¹c terminem porz¹dek
publiczny istniej¹cy uk³ad stosunków spo³ecznych, uregulowany przez zespó³
norm spo³ecznie akceptowanych, gwarantuj¹cy niezak³ócone i bezkonfliktowe
funkcjonowanie jednostek w spo³eczeñstwie20.
Bardziej szczegó³owy pogl¹d na porz¹dek publiczny prezentuj¹ zapisy Kodeksu Karnego. Wymienione s¹ w nim przestêpstwa przeciwko porz¹dkowi publicznemu, które uwidoczniaj¹ kolejny punkt odniesienia przedmiotowych
rozwa¿añ21. Pogrupowaæ je mo¿na w nastêpuj¹ce kategorie:
– branie lub przetrzymywanie zak³adników,
– czynny udzia³ w zbiegowisku, celem dopuszczenia do gwa³townego zamachu
na osobê lub mienie,
– czyny wymierzone w prawid³owe funkcjonowanie elementów wchodz¹cych
w sk³ad sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, ciep³owniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powoduj¹ce zak³ócenie dzia³ania ca³oœci lub czêœci sieci
albo linii,
– publiczne nawo³ywanie do wystêpku lub przestêpstwa skarbowego, pope³nienia zbrodni b¹dŸ przestêpstwa,
– rozpowszechnianie lub publiczna prezentacja treœci mog¹cych u³atwiæ
pope³nienie przestêpstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestêpstwo takie zosta³o pope³nione,
15

Kitler W.: op. cit., s. 57.
Korcz A.: Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Rzeczypospolitej Polskiej, http://adamkorcz.w.interia.pl/wewn.pdf (20.02.2013 r.).
17
Pojêcie bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny pojawia siê m.in. w art. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy
z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU nr 30, poz. 179, z póŸn. zm.).
18
Art. 29, pkt. 1 ustawy z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (DzU nr 141,
poz. 943 z póŸn. zm.).
19
Lisiecki M.: op. cit, s. 36.
20
Misiuk A.: Administracja porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego. Zagadnienia prawnoustrojowe, WAiP, Warszawa 2008, s. 17–19.
21
Rozdzia³ XXXII ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (DzU z 1997 r. nr 88, poz. 553,
z póŸn. zm.).
16
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– publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju pañstwa, nawo³ywanie do nienawiœci na tle ró¿nic narodowoœciowych, etnicznych,
rasowych, wyznaniowych albo ze wzglêdu na bezwyznaniowoœæ,
– publiczne zniewa¿anie grup ludnoœci albo poszczególnych osób z powodu ich
przynale¿noœci narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu ich
bezwyznaniowoœci, lub z takich powodów naruszanie nietykalnoœæ cielesnej
innych osób,
– branie udzia³u w zorganizowanej grupie albo zwi¹zku, maj¹cych na celu
pope³nienie przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego,
– udaremnianie bezprawn¹ przemoc¹ lub groŸb¹ przeprowadzenia odbywanego
zgodnie z prawem zebrania, zgromadzenia lub rozpraszanie takiego pochodu
albo zebrania,
– zniewa¿anie pomników lub innych miejsc publicznych, urz¹dzonych w celu
upamiêtnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby,
– zniewa¿anie zw³ok, prochów ludzkich lub miejsc spoczynku zmar³ych,
– wyrabianie, handel b¹dŸ posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej
albo amunicji,
– przekraczanie granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew ustalonemu porz¹dkowi prawnemu.
Warto dodaæ w tym miejscu, ¿e Kodeks Karny zdecydowanie szerzej traktuje
o bezpieczeñstwie publicznym ni¿ jedynie przez pryzmat porz¹dku publicznego.
Jego zapisy dotycz¹ ponadto przestêpstw w odniesieniu do takich elementów
bezpieczeñstwa publicznego, jak:
– pokój, ludzkoœæ,
– ¿ycie i zdrowie,
– wolnoœæ sumienia i wyznania,
– dzia³alnoœæ instytucji pañstwowych i samorz¹du terytorialnego,
– wymiar sprawiedliwoœci,
– rodzina i opieka,
– bezpieczeñstwo powszechne,
– bezpieczeñstwo w komunikacji,
– œrodowisko,
– mienie.
Na gruncie powy¿szych rozwa¿añ wyrasta wspó³czesne rozumienie systemu
bezpieczeñstwa publicznego. Jest on skorelowanym z pozosta³ymi elementem
– podsystemem systemu bezpieczeñstwa narodowego RP22. Podkreœla ten fakt
W. Kitler, traktuj¹c system bezpieczeñstwa publicznego jako jeden ze szczegó³owych systemów wykonawczych bezpieczeñstwa w Polsce (system bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, obok takich systemów, jak m.in. obronnego, ochro22

Kwiatkowska-Basa³aj B., Lisiecki M.: Pojêcie bezpieczeñstwa oraz prognostyczny model jego
zapewnienia, [w:] Tyra³a P. (red.), Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem, Wyd. Profesjonalnej Szko³y Biznesu,
Kraków 2000, s. 57–58.
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ny granicy pañstwowej, ochrony ludnoœci, zarz¹dzania kryzysowego, KSRG,
ratownictwa medycznego, ochrony pañstwa i jego porz¹dku konstytucyjnego,
ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, ochrony przeciwpo¿arowej, ochrony przeciwpowodziowej), umiejscowiaj¹c bezpieczeñstwo
publiczne wœród dziedzin bezpieczeñstwa narodowego23. Miejsce systemu bezpieczeñstwa publicznego jest wœród szczegó³owych podsystemów funkcjonalnych, realizuj¹cych typowe, powtarzalne i sformalizowane proceduralnie
dzia³ania, zaliczaj¹cych siê do nadrzêdnego podsystemu wykonawczego systemu
bezpieczeñstwa narodowego. Trafnie przedstawiono to na rys. 1.
Œrodki i narzêdzia bezpieczeñstwa, z których zbioru czerpie siê dla realizacji
okreœlonych funkcji, s¹ elementem wspólnym, wykorzystywanym wed³ug aktualnych potrzeb warunkuj¹cych poziom oraz stan
bezpieczeñstwa. Bior¹c
pod uwagê obszar bezpieczeñstwa publicznego, bêd¹ one stosowane
na potrzeby celów, jakie
zosta³y wyznaczone systemowi bezpieczeñstwa
publicznego. Zalicza siê
do nich zapewnienie porz¹dku konstytucyjnego
oraz ochronê przed zjawiskami kryminologicznymi, sytuacjami kryzysowymi i innymi zagro¿eniami24, b¹dŸ, jak zosta³o to ju¿ opisane,
ochronê porz¹dku prawnego w pañstwie przed
dzia³aniami zabronionyRys. 1. Miejsce systemu bezpieczeñstwa publicznego
mi, a tak¿e dzia³aniami
w funkcjonalnym modelu systemu bezpieczeñstwa
mog¹cymi godziæ w ¿ynarodowego
cie i zdrowie ludzi, poSBN – system bezpieczeñstwa publicznego, KSRG – krajowy
system ratowniczo-gaœniczy, SOL – system ochrony ludnoœci,
rz¹dek publiczny, normy
SZK – system zarz¹dzania kryzysowego
i obyczaje spo³eczne, inîród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Kitler W., Bezpie- stytucje i urz¹dzenia puczeñstwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowabliczne.
nia. System, Wyd. AON, Warszawa 2011, s. 267–269, 325.
23
24

Kitler W.: op. cit., s. 40, 267–269.
Sienkiewicz-Ma³yjurek K., Niczyporuk Z.T.: op. cit., s. 35.
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Nie sposób pomin¹æ funkcji, jakie przypisane s¹ elementom systemu bezpieczeñstwa publicznego. Wyniki analizy literatury przedmiotu skupiaj¹ siê wokó³
funkcji25:
– normowania,
– instytucjonalizowania,
– dochodzeniowo-œledczej,
– sankcjonowania,
– egzekwowania i prewencji.
Jak wskazuje M. Lisiecki, takie ujêcie podstawowych funkcji w sferze zapewniania bezpieczeñstwa publicznego potwierdza podmiotowe podejœcie do tworzenia i funkcjonowania struktur organizacyjnych w³aœciwych temu obszarowi
analizy. Sugeruje on opieraæ wspó³czesne i przysz³e systemy bezpieczeñstwa publicznego o realizowanie co najmniej szeœciu funkcji. Okreœla ponadto ich hierarchiê. S¹ to26:
1) funkcja retrospektywnego i prospektywnego identyfikowania zagro¿eñ,
2) funkcja normowania (ustalania celów i regu³ zachowania siê ludzi, poziomu
ograniczania ich swobód i wolnoœci, a tak¿e celów i regu³ ochrony),
3) funkcja instytucjonalizowania (wyodrêbniania i organizowania dzia³añ na
p³aszczyŸnie bezpieczeñstwa),
4) funkcje prewencyjne (zapobiegawcze w kontekœcie zjawisk zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu),
5) funkcje operacyjne (ratowania zagro¿onego ¿ycia b¹dŸ zdrowia ludzkiego,
zwierz¹t, mienia, poszukiwania sprawców czynów zabronionych, dowodzenie
ich winy),
6) funkcje restrykcyjne (orzekanie kar i ich wykonywanie).
Z. Traczyk27 wskazuje ponadto na zasadnoœæ rozwijania systemu bezpieczeñstwa publicznego w kierunku realizacji przez niego funkcji prewencyjnej. Sugeruje tym samym stopniowe odchodzenie od administrowania bezpieczeñstwem
g³ównie poprzez dzia³ania operacyjne i restrykcyjne. W myœl zasady, ¿e lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ, sugeruje on siln¹ rozbudowê systemów prewencji. Wskazuje
tym samym, ¿e jest to kierunek najbardziej humanitarny, najbardziej ekonomiczny, a tak¿e najbardziej skuteczny.
W myœl zapisu ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, zosta³a ona powo³ana
w 1991 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposa¿ona w specjalistyczny sprzêt
formacja, z przeznaczeniem do zwalczania po¿arów, klêsk ¿ywio³owych i innych
miejscowych zagro¿eñ28. Jest to zhierarchizowana organizacja, której przydzielo-

25
Traczyk Z.: Sektor obywatelski i inne obszary bezpieczeñstwa, [w:] Lisiecki M. (red.), Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem – wyzwania XXI wieku, WSZiP, Warszawa 2008, s. 284.
26
Lisiecki M.: op. cit., s. 50.
27
Traczyk Z.: op. cit., s. 296.
28
Art. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
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no zasoby ludzkie, materia³owe, informacyjne i finansowe, celem realizacji
za³o¿onych przez ustawodawcê zadañ, do których zalicza siê29:
1. zadania podstawowe:
– rozpoznawanie zagro¿eñ po¿arowych i innych miejscowych zagro¿eñ,
– organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie po¿arów, klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ,
– wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnoœci ratowniczych
w czasie klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ przez inne
s³u¿by ratownicze,
– kszta³cenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpo¿arowej oraz powszechnego systemu ochrony ludnoœci,
– nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpo¿arowych,
– prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej oraz ochrony ludnoœci,
– wspó³praca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbêdnym do realizacji jego zadañ ustawowych,
– wspó³dzia³anie ze stra¿ami po¿arnymi i s³u¿bami ratowniczymi innych
pañstw oraz ich organizacjami miêdzynarodowymi na podstawie wi¹¿¹cych
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umów miêdzynarodowych oraz odrêbnych przepisów,
– realizacja innych zadañ wynikaj¹cych z wi¹¿¹cych Rzeczpospolit¹ Polsk¹
umów miêdzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich okreœlonych,
2. zadania szczegó³owe na³o¿one na Komendanta G³ównego PSP:
– kierowanie prac¹ Komendy G³ównej PSP,
– kierowanie KSRG, a w szczególnoœci:
l dysponowanie podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego
na obszarze kraju poprzez swoje stanowisko kierowania,
l ustalanie zbiorczego planu sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego,
l ustalanie planu rozmieszczania na obszarze kraju sprzêtu specjalistycznego w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego,
l dysponowanie odwodami operacyjnymi i kierowanie ich si³ami,
l dowodzenie dzia³aniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasiêg
przekraczaj¹ mo¿liwoœci si³ ratowniczych województwa,
l organizowanie centralnego odwodu operacyjnego oraz przeprowadzanie
inspekcji gotowoœci operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego, których si³y i œrodki tworz¹ centralny odwód operacyjny,
l analizowanie dzia³añ ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego,
l ustalanie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowoœci operacyjnej
podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego,
29

Tam¿e.
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– analizowanie zagro¿eñ po¿arowych i innych miejscowych zagro¿eñ,
– inicjowanie przedsiêwziêæ oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej i ratownictwa,
– organizowanie kszta³cenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych PSP,
– uzgadnianie z komendantami szkó³ PSP programów nauczania dla zawodów
in¿ynier po¿arnictwa i technik po¿arnictwa,
– opracowywanie i zatwierdzanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz sprawowanie nadzoru w zakresie dydaktycznym nad ich realizacj¹,
– nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeñstwa i higieny s³u¿by w PSP,
– inicjowanie oraz przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotycz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej i ratownictwa,
– powo³ywanie i odwo³ywanie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych i nadzór nad ich dzia³alnoœci¹,
– ustalanie programów i zasad szkolenia po¿arniczego dla jednostek ochrony
przeciwpo¿arowej, o których mowa w art. 15 pkt 2-6 i 8 ustawy z 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (DzU z 2002 r. nr 147, poz. 1229, z póŸn.
zm.),
– wspieranie inicjatyw spo³ecznych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej i ratownictwa,
– wspó³dzia³anie z Zarz¹dem G³ównym Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej,
– prowadzenie wspó³pracy miêdzynarodowej, udzia³ w przygotowywaniu i wykonywaniu umów miêdzynarodowych w zakresie okreœlonym w ustawach
i w tych umowach oraz kierowanie jednostek organizacyjnych PSP do akcji
ratowniczych i humanitarnych poza granicê pañstwa, na podstawie
wi¹¿¹cych Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umów miêdzynarodowych,
– wprowadzanie podwy¿szonej gotowoœci operacyjnej w PSP w sytuacji zwiêkszonego prawdopodobieñstwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
których skutki mog¹ zagroziæ ¿yciu lub zdrowiu du¿ej liczby osób, mieniu
w wielkich rozmiarach albo œrodowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wyst¹pienia i utrzymywania siê wzmo¿onego zagro¿enia po¿arowego,
– organizowanie krajowych oraz miêdzynarodowych æwiczeñ ratowniczych,
– ustalanie ramowego regulaminu s³u¿by w jednostkach organizacyjnych PSP
oraz regulaminu musztry i ceremonia³u po¿arniczego,
– organizowanie dzia³alnoœci sportowej i ustalanie regulaminów sportowych
zawodów po¿arniczych oraz innych zawodów dla stra¿aków,
– realizowanie zadañ, wynikaj¹cych z innych ustaw,
3. zadania szczegó³owe na³o¿one na komendantów wojewódzkich PSP:
– kierowanie komend¹ wojewódzk¹ PSP,
– opracowywanie planów ratowniczych na obszarze województwa,
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– organizowanie KSRG, w tym odwodów operacyjnych, na obszarze województwa,
– dysponowanie oraz kierowanie si³ami i œrodkami KSRG na obszarze województwa poprzez swoje stanowisko kierowania, a w szczególnoœci dowodzenie dzia³aniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasiêg przekraczaj¹
mo¿liwoœci si³ ratowniczych powiatu,
– kierowanie jednostek organizacyjnych PSP z obszaru województwa do akcji
ratowniczych i humanitarnych poza granicê pañstwa, na podstawie
wi¹¿¹cych Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umów i porozumieñ miêdzynarodowych,
– analizowanie dzia³añ ratowniczych prowadzonych przez KSRG na obszarze
województwa,
– przeprowadzanie inspekcji gotowoœci operacyjnej podmiotów KSRG na obszarze województwa,
– wprowadzanie podwy¿szonej gotowoœci operacyjnej w PSP na obszarze województwa i powiatów, w sytuacji zwiêkszonego prawdopodobieñstwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mog¹ zagroziæ ¿yciu
lub zdrowiu du¿ej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo œrodowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wyst¹pienia i utrzymywania
siê wzmo¿onego zagro¿enia po¿arowego,
– organizowanie wojewódzkich æwiczeñ ratowniczych,
– kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej,
– nadzór i kontrolowanie komendantów powiatowych (miejskich) i komend
powiatowych (miejskich) PSP,
– sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeñstwa i higieny s³u¿by
w komendach powiatowych (miejskich) PSP,
– analizowanie stanu bezpieczeñstwa województwa w zakresie zadañ realizowanych przez PSP,
– opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, z uwzglêdnieniem specyfiki i potrzeb województwa, oraz organizowanie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, a tak¿e inicjowanie przedsiêwziêæ w zakresie
kultury fizycznej i sportu na obszarze województwa,
– uczestniczenie w przygotowywaniu projektu bud¿etu pañstwa w czêœci, której dysponentem jest w³aœciwy wojewoda, w rozdzia³ach dotycz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej,
– wspó³dzia³anie z zarz¹dem oddzia³u wojewódzkiego zwi¹zku ochotniczych
stra¿y po¿arnych,
– realizowanie zadañ wynikaj¹cych z innych ustaw,
4. zadania szczegó³owe na³o¿one na komendantów powiatowych PSP:
– kierowanie komend¹ powiatow¹ (miejsk¹) PSP,
– organizowanie jednostek ratowniczo-gaœniczych,
– organizowanie na obszarze powiatu KSRG,
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– dysponowanie oraz kierowanie si³ami i œrodkami KSRG na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
– kierowanie jednostek organizacyjnych PSP z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicê pañstwa, na podstawie wi¹¿¹cych
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umów i porozumieñ miêdzynarodowych,
– analizowanie dzia³añ ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu
przez podmioty KSRG,
– organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
– wspó³dzia³anie z komendantem gminnym ochrony przeciwpo¿arowej, je¿eli
komendant taki zosta³ zatrudniony w gminie,
– wspó³dzia³anie z komendantem gminnym zwi¹zku ochotniczych stra¿y po¿arnych,
– rozpoznawanie zagro¿eñ po¿arowych i innych miejscowych zagro¿eñ,
– opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
– nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpo¿arowych,
– wykonywanie zadañ z zakresu ratownictwa;
– wstêpne ustalanie przyczyn oraz okolicznoœci powstania i rozprzestrzeniania
siê po¿aru oraz miejscowego zagro¿enia,
– organizowanie szkolenia i doskonalenia po¿arniczego,
– szkolenie cz³onków ochotniczych stra¿y po¿arnych,
– inicjowanie przedsiêwziêæ w zakresie kultury fizycznej i sportu z udzia³em
podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego na obszarze powiatu,
– wprowadzanie podwy¿szonej gotowoœci operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) PSP w sytuacji zwiêkszonego prawdopodobieñstwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mog¹ zagroziæ ¿yciu lub
zdrowiu du¿ej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo œrodowisku
na znacznych obszarach, oraz w przypadku wyst¹pienia i utrzymywania siê
wzmo¿onego zagro¿enia po¿arowego,
– wspó³dzia³anie z zarz¹dem oddzia³u powiatowego zwi¹zku ochotniczych
stra¿y po¿arnych,
– przeprowadzanie inspekcji gotowoœci operacyjnej ochotniczych stra¿y po¿arnych na obszarze powiatu, pod wzglêdem przygotowania do dzia³añ ratowniczych,
– realizowanie zadañ wynikaj¹cych z innych ustaw,
5. zadania szczegó³owe w zakresie czynnoœci kontrolno-rozpoznawczych:
– kontrola przestrzegania przepisów przeciwpo¿arowych,
– ocena zgodnoœci z wymaganiami ochrony przeciwpo¿arowej rozwi¹zañ technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
– ocena zgodnoœci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
– ustalanie spe³nienia wymogów bezpieczeñstwa w zak³adzie stwarzaj¹cym zagro¿enie wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej,
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– rozpoznawanie mo¿liwoœci i warunków prowadzenia dzia³añ ratowniczych
przez jednostki ochrony przeciwpo¿arowej,
– rozpoznawanie innych miejscowych zagro¿eñ,
– wstêpne ustalanie nieprawid³owoœci, które przyczyni³y siê do powstania po¿aru oraz okolicznoœci jego rozprzestrzenienia siê,
– zbieranie informacji niezbêdnych do wykonania analizy powa¿nej awarii
przemys³owej i formu³owanie zaleceñ dla prowadz¹cego zak³ad.
Charakter realizowanych przez PSP zadañ wskazuje na obszary w³aœciwe jej
miejscu w systemie bezpieczeñstwa publicznego. Ujmuj¹c bezpieczeñstwo publiczne jako proces obejmuj¹cy ró¿norodne dzia³ania w dziedzinie bezpieczeñstwa
narodowego, celem ochrony porz¹dku prawnego w pañstwie przed dzia³aniami
zabronionymi, a tak¿e dzia³aniami mog¹cymi godziæ w ¿ycie i zdrowie ludzi,
porz¹dek publiczny, normy i obyczaje spo³eczne, instytucje i urz¹dzenia publiczne, nie sposób nie zauwa¿yæ na tej p³aszczyŸnie rozwa¿añ roli PSP, która
wype³nia swoje ustawowe powinnoœci.
Ka¿dy stra¿ak PSP, rozpoczynaj¹c s³u¿bê, sk³ada œlubowanie wed³ug roty,
która mówi o ofiarnoœci i mêstwie w ratowaniu zagro¿onego ¿ycia ludzkiego
i wszelkiego mienia – nawet z nara¿eniem w³asnego ¿ycia30.
Funkcjonowanie PSP wi¹¿e siê ze wspieraniem dzia³añ krzewi¹cych patriotyzm i probezpieczne postawy spo³eczne wœród spo³eczeñstwa, w tym szczególnie
wœród dzieci i m³odzie¿y. Za przyk³ad niech pos³u¿¹ zamieszczane na stronach
internetowych Komendy G³ównej PSP oraz innych jednostek organizacyjnych
PSP materia³y multimedialne dla dzieci z zakresu bezpiecznych zachowañ w ¿yciu codziennym i sytuacjach zagro¿eñ31, wytyczne bezpiecznej organizacji ferii
dla dzieci32, wytyczne zachowania siê w obliczu zagro¿enia po¿arowego i koniecznoœci ewakuacji ludzi i mienia33, a tak¿e organizowane cykliczne konkursy z zakresu wiedzy po¿arniczej oraz konkursy plastyczne34.
Przedmiotem oddzia³ywania zagro¿eñ bezpieczeñstwa publicznego nierzadko bywaj¹ elementy infrastruktury spo³ecznej. Generowane w ten sposób zdarzenia staj¹ siê przedmiotem interwencji zastêpów ratowniczo-gaœniczych, a nawet
grup ratownictwa specjalistycznego35. Przyk³adowo, tylko w 2012 r. funkcjonariusze PSP brali udzia³ w gaszeniu 237 po¿arów budynków administracyjno-biurowych (w tym banków), 234 budynków oœwiaty i nauki (w tym szkó³ i przed30

Art. 30, pkt. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
http://jrg1szczecin.republika.pl/ poradnik.htm, data dostêpu (20.02.2013 r.).
32
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=1725 (20.02.2013 r.).
33
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=1727 (20.02.2013 r.).
34
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=2199 (20.02.2013 r.).
35
W myœl zapisów rozporz¹dzenia ministra spraw wewnêtrznych i administracji z 29 grudnia
1999 r. w sprawie szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego (DzU
z 1999 r. nr 46, poz. 239), w ramach PSP funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce grupy ratownictwa specjalistycznego:
grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego, grupy ratownictwa technicznego, grupy ratownictwa
wodno-nurkowego, grupy ratownictwa wysokoœciowego, grupy ratownictwa medycznego, grupy
poszukiwawczo-ratownicze.
31
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szkoli), 153 budynków s³u¿by zdrowia (m.in. szpitali, przychodni, domów opieki), 1184 budynków handlowo-us³ugowych, 112 obiektów widowiskowo-rozrywkowych, 133 budynków kultu religijnego i sakralnych, 15 obiektów muzealnych
(muzeów, skansenów), a tak¿e 6 bibliotek i archiwów. Mienie uratowane przed
p³omieniami, to nierzadko dobra publiczne, stanowi¹ce w³asnoœæ wszystkich
obywateli36. Zasoby ratownicze PSP realizuj¹ równie¿ swoje zadania w ramach
zdarzeñ niepo¿¹danych, dotykaj¹cych urz¹dzenia publiczne. Wed³ug danych
statystycznych Komendy G³ównej PSP37 w 2012 r. interweniowano ogólnie
236 759 razy przy obs³udze tzw. miejscowych zagro¿eñ38. 47 937 z nich dotyczy³o
œrodków transportu (drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego
œródl¹dowego). Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ 143 interwencje na stacjach paliw,
3070 interwencji w kontekœcie miejscowych zagro¿eñ w obiektach produkcyjnych i instalacjach z nimi zwi¹zanych, a tak¿e 3129 przedmiotowych interwencji
w obiektach hydrotechnicznych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e do powy¿szych danych
nale¿y doliczyæ dzia³ania gaœnicze, zwi¹zane z zagro¿eniem po¿arowych i wybuchowym.
Nawi¹zuj¹c do szerszego i wê¿szego rozumienia bezpieczeñstwa publicznego,
funkcjonowanie PSP wpisuje tê formacjê w system bezpieczeñstwa publicznego
zarówno w jednym jak i w drugim przypadku. Zwalczanie po¿arów, klêsk ¿ywio³owych i innych miejscowych zagro¿eñ odnosi siê do katalogu wspó³czesnych
zagro¿eñ bezpieczeñstwa narodowego. Równie¿ w kontekœcie regulowanych przez
prawo stosunków spo³ecznych, norm moralnych oraz regu³ wspó³¿ycia spo³ecznego, zapewniaj¹cych ochronê obywatela jako jednostki, ca³ego spo³eczeñstwa
oraz mienia przed niebezpieczeñstwami, wyniki analizy przytoczonych powy¿ej
danych statystycznych Komendy G³ównej PSP, przyk³ady dzia³alnoœci edukacyjnej, a tak¿e zadania z zakresu dzia³añ kontrolno-rozpoznawczych zdaj¹ siê
uzasadniaæ miejsce PSP w systemie w³aœciwym bezpieczeñstwu publicznemu,
w wê¿szym jego rozumieniu.
Mimo i¿ PSP nie bierze bezpoœredniego udzia³u w dzia³aniach uwalniania
zak³adników, przeciwdzia³aniu czynom wymierzonym w prawid³owe funkcjonowanie elementów wchodz¹cych w sk³ad sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej,
ciep³owniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powoduj¹cym zak³ócenie
dzia³ania ca³oœci lub czêœci sieci albo linii, czy te¿ udaremniania bezprawn¹ przemoc¹ lub groŸb¹ przeprowadzenia odbywanego zgodnie z prawem zebrania,
zgromadzenia lub rozpraszania takiego pochodu albo zebrania, o tyle jej funkcjonariusze mog¹ zostaæ zadysponowani do przeciwdzia³ania zagro¿eniom wtór-

36

www.kgpsp.gov.pl (20.02.2013 r.).
Tam¿e.
38
Miejscowe zagro¿enie to ka¿de zjawisko niebêd¹ce po¿arem lub klêsk¹ ¿ywio³ow¹, w wyniku
którego mo¿e dojœæ do zagro¿enia ¿ycia ludzkiego lub strat w mieniu.
37
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nym, powsta³ym przy okazji prowadzenia dzia³añ przez przyk³adowo jednostki
Policji, w myœl zapisów ustawy o Policji39.
Nawi¹zuj¹c do przytoczonych zapisów Kodeksu Karnego, które zdecydowanie szerzej traktuj¹ o bezpieczeñstwie publicznym, ni¿ jedynie przez pryzmat
porz¹dku publicznego, nie sposób pomin¹æ faktu relacji zadañ PSP z rodzajami
przestêpstw w³aœciwymi ¿yciu i zdrowiu, bezpieczeñstwu powszechnemu, bezpieczeñstwu w komunikacji, œrodowisku, a tak¿e mieniu. Mimo bezpoœredniego
zaanga¿owania w dzia³ania operacyjne, PSP mo¿e dzia³aæ w ramach rozpoznawania zagro¿eñ po¿arowych i innych miejscowych zagro¿eñ, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych w czasie po¿arów, klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji
miejscowych zagro¿eñ, powsta³ych w nastêpstwie przestêpstw wymierzonych
w ¿ycie i zdrowie, bezpieczeñstwo powszechne, bezpieczeñstwo w komunikacji,
œrodowisko, a tak¿e mienie. Jest zobligowana ponadto do wykonywania pomocniczych specjalistycznych czynnoœci ratowniczych w czasie klêsk ¿ywio³owych
lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ przez inne s³u¿by ratownicze, w opisywanym kontekœcie.
Opieraj¹c siê na powy¿szych rozwa¿aniach, miejsce PSP jako elementu systemu bezpieczeñstwa publicznego w funkcjonalnym modelu systemu bezpieczeñstwa narodowego zlokalizowane jest w zbiorze œrodków i narzêdzi bezpieczeñstwa, z którego siê czerpie, realizuj¹c okreœlone funkcje. PSP jest organizacj¹ ratownicz¹. Nie stanowi podsystemu hierarchicznie ni¿szego w stosunku
do systemu bezpieczeñstwa publicznego. Charakteryzuje siê atrybutem zorganizowania, co ukierunkowuje j¹ na osi¹ganie efektu synergii, dziêki sprawnemu
funkcjonowaniu zasobów (osobowych, rzeczowych, informacyjnych i finansowych) j¹ stanowi¹cych, w ramach realizowanych, narzuconych przez ustawodawcê zadañ. PSP, jako element zbioru œrodków i narzêdzi bezpieczeñstwa, mo¿e byæ
równie¿ elementem innych podsystemów systemu bezpieczeñstwa narodowego.
Z uwagi na charakter realizowanych przez ni¹ zadañ, wpisuje siê równie¿
w system bezpieczeñstwa publicznego.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze za³o¿enia, PSP realizuje funkcje w³aœciwe systemowi bezpieczeñstwa publicznego. Pierwsza z nich, funkcja retrospektywnego
i prospektywnego identyfikowania zagro¿eñ, realizowana jest poprzez:
– utrzymywanie baz danych statystycznych, które powstaj¹ z meldunków zdarzeñ, wype³nianych przez kieruj¹cych dzia³aniami ratowniczymi,
– wykonywanie i publikowanie wyników analiz tych¿e danych na stronie internetowej Komendy G³ównej PSP,

39

Art. 15, pkt 1, ppkt 6 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, mówi¹cy o zakresie uprawnieñ Policji,
w tym ¿¹dania niezbêdnej pomocy od instytucji pañstwowych, organów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie u¿ytecznoœci publicznej, przy czym wymienione instytucje, organy i jednostki obowi¹zane s¹, w zakresie swojego
dzia³ania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowi¹zuj¹cych przepisów praw.
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– prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
oraz ochrony ludnoœci przez szko³y PSP oraz Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpo¿arowej im. J. Tuliszkowskiego – Centralny Instytut
Badawczy,
– analizowanie dzia³añ ratowniczych prowadzonych przez podmioty KSRG,
– wstêpne ustalanie przyczyn oraz okolicznoœci powstania i rozprzestrzeniania
siê, rozpoznawanie i analizowanie zagro¿eñ po¿arowych i innych miejscowych
zagro¿eñ,
– analizowanie stanu bezpieczeñstwa jednostek terytorialnych RP w zakresie zadañ realizowanych przez PSP,
– rozpoznawanie mo¿liwoœci i warunków prowadzenia dzia³añ ratowniczych
przez jednostki ochrony przeciwpo¿arowej,
– zbieranie informacji niezbêdnych do wykonania analizy powa¿nej awarii przemys³owej i formu³owanie zaleceñ dla prowadz¹cego zak³ad.
Funkcja normowania wyra¿a siê poprzez nastêpuj¹ce zadania delegowane PSP:
– prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
oraz ochrony ludnoœci,
– inicjowanie oraz przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotycz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej i ratownictwa.
Funkcja instytucjonalizowania, czyli wyodrêbniania i organizowania dzia³añ na
p³aszczyŸnie bezpieczeñstwa, w kontekœcie PSP bêdzie dotyka³a obszaru bezpieczeñstwa publicznego poprzez realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
– organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie po¿arów, klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ,
– wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnoœci ratowniczych w czasie klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ przez inne s³u¿by
ratownicze,
– organizowanie KSRG, w tym zasobów w³aœciwych odwodom operacyjnym na
obszarze kraju, województwa i powiatu,
– dysponowanie oraz kierowanie zasobami KSRG na obszarze kraju, województwa i powiatu poprzez w³aœciwe stanowiska kierowania,
– kierowanie jednostek organizacyjnych PSP z obszaru województwa b¹dŸ powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicê pañstwa, na podstawie wi¹¿¹cych Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umów i porozumieñ miêdzynarodowych,
– organizowanie jednostek ratowniczo-gaœniczych,
– wykonywanie zadañ z zakresu ratownictwa.
Funkcje prewencyjne, czyli te wskazywane na bardzo istotne w kszta³towaniu systemu bezpieczeñstwa publicznego, PSP realizuje poprzez:
– rozpoznawanie zagro¿eñ po¿arowych i innych miejscowych zagro¿eñ,
– nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpo¿arowych,
– wspó³pracê z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbêdnym do realizacji jego zadañ ustawowych,
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– powo³ywanie i odwo³ywanie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych i nadzór nad ich dzia³alnoœci¹,
– wspieranie inicjatyw spo³ecznych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej i ratownictwa,
– kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej,
– wstêpne ustalanie przyczyn oraz okolicznoœci powstania i rozprzestrzeniania
siê po¿aru oraz miejscowego zagro¿enia,
– ocena zgodnoœci z wymaganiami ochrony przeciwpo¿arowej rozwi¹zañ technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
– ocena zgodnoœci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
– ustalanie spe³nienia wymogów bezpieczeñstwa w zak³adzie stwarzaj¹cym zagro¿enie wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej,
– rozpoznawanie mo¿liwoœci i warunków prowadzenia dzia³añ ratowniczych
przez jednostki ochrony przeciwpo¿arowej,
– wstêpne ustalanie nieprawid³owoœci, które przyczyni³y siê do powstania po¿aru
oraz okolicznoœci jego rozprzestrzenienia siê,
– zbieranie informacji niezbêdnych do wykonania analizy powa¿nej awarii przemys³owej i formu³owanie zaleceñ dla prowadz¹cego zak³ad.
Ustawowe zadania, które zosta³y na³o¿one na PSP, odnosz¹ siê równie¿ do kolejnej funkcji systemu bezpieczeñstwa publicznego, mianowicie funkcji operacyjnej. Jej realizowanie zdaje siê byæ najbardziej widoczn¹ publicznie, eksponowan¹ medialnie form¹ dzia³alnoœci tej umundurowanej, wyposa¿onej w specjalistyczny sprzêt formacji. Do zadañ operacyjnych PSP w zakresie zapewniania
bezpieczeñstwa publicznego zalicza siê:
– organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie po¿arów, klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ,
– wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnoœci ratowniczych w czasie klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ przez inne s³u¿by
ratownicze,
– dysponowanie oraz kierowanie zasobami KSRG na obszarze kraju, województwa b¹dŸ powiatu poprzez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony Ludnoœci, wojewódzkie stanowiska koordynacji ratownictwa, a tak¿e miejskie (powiatowe) b¹dŸ lokalne stanowiska kierowania,
– wprowadzanie podwy¿szonej gotowoœci operacyjnej w PSP w sytuacji zwiêkszonego prawdopodobieñstwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
których skutki mog¹ zagroziæ ¿yciu lub zdrowiu du¿ej liczby osób, mieniu
w wielkich rozmiarach albo œrodowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wyst¹pienia i utrzymywania siê wzmo¿onego zagro¿enia po¿arowego.
PSP pe³ni rolê stra¿nika publicznego w kontekœcie przestrzegania przepisów
przeciwpo¿arowych. Jest ona nastêpstwem wype³niania zadañ w³aœciwych
dzia³aniom kontrolno-rozpoznawczym. Zalicza siê do nich:
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– kontrolê przestrzegania przepisów przeciwpo¿arowych,
– ocenê zgodnoœci z wymaganiami ochrony przeciwpo¿arowej rozwi¹zañ technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
– ocenê zgodnoœci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
– ustalanie spe³nienia wymogów bezpieczeñstwa w zak³adzie stwarzaj¹cym zagro¿enie wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej,
– wstêpne ustalanie nieprawid³owoœci, które przyczyni³y siê do powstania po¿aru
oraz okolicznoœci jego rozprzestrzenienia siê.
Przyk³adowo, w 2008 roku PSP przeprowadzi³a 42 362 kontrole, które objê³y
56 941 obiektów, w tym obiekty u¿ytecznoœci publicznej, produkcyjne i magazynowe, zamieszkania zbiorowego oraz budynki mieszkalne wielorodzinne40. Wyszczególnienie przedmiotu kontroli w 2008 r. pokazano na rys. 2.

Rys. 2. Kontrole PSP w ramach realizacji dzia³añ restrykcyjnych w 2008 r.
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=1022
(21.02.2013 r.).

Realizacja powy¿szych obowi¹zków stanowi podstawê do dzia³añ restrykcyjnych PSP. Orzekanie kar i ich wykonywanie ograniczone zosta³y przez ustawodawcê jednak jedynie do prawa nak³adania grzywny w drodze mandatu
karnego41, a tak¿e praw nadanych komendantom powiatowym (miejskim) PSP,
jako organom terenowej administracji zespolonej42. Do praw tych zaliczaj¹ siê
w drodze decyzji administracyjnej:
– nakazanie usuniêcia stwierdzonych uchybieñ w ustalonym terminie,
– wstrzymanie robót (prac), zakazanie u¿ywania maszyn, urz¹dzeñ lub œrodków
transportowych oraz eksploatacji pomieszczeñ, obiektów lub ich czêœci, je¿eli
40
41
42

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=1022 (21.02.2013 r.).
Art. 23, pkt. 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Art. 26, pkt. 6.
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stwierdzone uchybienia mog¹ powodowaæ zagro¿enie ¿ycia ludzi lub bezpoœrednie niebezpieczeñstwo powstania po¿aru, pod rygorem natychmiastowej
wykonalnoœci.
Wskazane powy¿ej dzia³ania restrykcyjne maj¹ charakter bezpoœredni
w zwi¹zku z ustawowym funkcjonowaniem PSP w systemie bezpieczeñstwa publicznego. W odniesieniu do zapisów Kodeksu Wykroczeñ43, mo¿na jednak mówiæ równie¿ o dzia³aniach poœrednich w tym zakresie. S¹ one zwi¹zane z nieostro¿nym obchodzeniem siê z ogniem lub wykraczaniem przeciwko przepisom
dotycz¹cym zapobiegania i zwalczania po¿arów. Kary w³aœciwe temu obszarowi
wykroczeñ wymierza s¹d rejonowy, zaœ inicjatorem ich wymierzenia mo¿e byæ
PSP. Osoba spe³niaj¹ca wspomniane za³o¿enia Kodeksu Wykroczeñ podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Karê aresztu wymierza siê w dniach.
Mo¿e ona trwaæ najkrócej 5 dni, najd³u¿ej zaœ 30 dni. Grzywnê wymierza siê
w wysokoœci od 20 do 5000 z³otych, przy czym bierze siê pod uwagê dochody
sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki maj¹tkowe i mo¿liwoœci zarobkowe. Karê grzywny mo¿e wymierzyæ równie¿ policja w drodze mandatu, ale
jedynie bezpoœrednio po pope³nieniu wykroczenia. Na³o¿enie grzywny w drodze
mandatu karnego nie mo¿e nast¹piæ po up³ywie 14 dni od daty ujawnienia czynu44.
Reasumuj¹c, PSP jest integralnym elementem systemu bezpieczeñstwa publicznego. Na³o¿one na ni¹ ustawowo zadania wpisuj¹ siê w funkcje tego systemu,
stanowi¹c bardzo istotny wk³ad w zapewnienie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na p³aszczyŸnie dzia³añ retrospektywnego oraz prospektywnego identyfikowania zagro¿eñ, normowania, instytucjonalizowania, operacyjnych, prewencyjnych i restrykcyjnych.

3. Relacje systemu bezpieczeñstwa publicznego z innymi
podmiotami bezpieczeñstwa pañstwa w odniesieniu
do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Opis relacji systemu bezpieczeñstwa publicznego z innymi podmiotami bezpieczeñstwa pañstwa w odniesieniu do PSP nale¿y rozpocz¹æ od okreœlenia, jakie
podmioty bêd¹ brane pod uwagê. Konieczne jest przy tym pamiêtaæ, by ich zestawienie nawi¹zywa³o do celów i funkcji systemu bezpieczeñstwa publicznego.
K. Sienkiewicz-Ma³yjurek i Z.T. Niczyporuk do podmiotów bezpieczeñstwa
pañstwa, które funkcjonuj¹ w sferze bezpieczeñstwa publicznego, zaliczaj¹45:
– Parlament RP,
– Prezydenta RP,
– Radê Ministrów z Premierem na czele,
43

Art. 82 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ (DzU z 2010 r. nr 46, poz. 275, z póŸn. zm.).
http://www.eporady24.pl/interweniowala_straz_pozarna___czy_bedzie_kara_,pytania,6,63,
1010.html (21.02.2013 r.).
45
Sienkiewicz-Ma³yjurek K., Niczyporuk Z.T.: op. cit, s. 28.
44
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wojewodów,
samorz¹dy wojewódzkie,
samorz¹dy powiatowe,
samorz¹dy gminne.
Za trafnoœci¹ powy¿szego zestawienia przemawia kilka argumentów. Pierwszym z nich jest niezwykle szeroki przedmiot bezpieczeñstwa narodowego,
w tym jego integralnego elementu – bezpieczeñstwa publicznego. Odwo³anie do
stosunków spo³ecznych, norm moralnych oraz regu³ wspó³¿ycia spo³ecznego,
które zapewniaj¹ ochronê obywatela jako jednostki, ca³ego spo³eczeñstwa oraz
mienia przed wszelkimi niebezpieczeñstwami zdaj¹ siê potwierdzaæ powy¿sz¹
tezê. Ponadto, zapewnienie bezpieczeñstwa obywatelom to konstytucyjny obowi¹zek pañstwa46. Logicznym nastêpstwem treœci powy¿szej regulacji prawnej
jest na³o¿enie stosownych zadañ na podmioty w³adzy publicznej. Nie sposób pomin¹æ w tym miejscu w³adz lokalnych, w których kompetencjach równie¿ le¿y
szeroko rozumiane bezpieczeñstwo przedstawicieli spo³ecznoœci lokalnych47.
Parlament RP to pierwszy z omawianych, dwuizbowy (izba ni¿sza – Sejm,
izba wy¿sza – Senat) podmiot bezpieczeñstwa pañstwa. Stanowi organ w³adzy
ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Wœród jego kompetencji, w odniesieniu do PSP jako elementu systemu bezpieczeñstwa publicznego, nale¿y wymieniæ48:
1. W ramach kompetencji Sejmu RP:
– ustanawianie prawa w dziedzinie bezpieczeñstwa publicznego (m.in. bezpieczeñstwa po¿arowego, powodziowego, transportu, w tym transportu materia³ów niebezpiecznych, u¿ytkowania obiektów budowlanych),
– kszta³towanie polityki bezpieczeñstwa publicznego, w tym wytycznych, instrukcji i procedur obowi¹zuj¹cych PSP,
– zatwierdzanie bud¿etu z przeznaczeniem dla PSP,
– wyra¿anie zgody na przed³u¿anie stanu wyj¹tkowego lub stanu klêski ¿ywio³owej,
– nadzór nad sektorem operacyjnym bezpieczeñstwa publicznego (czyli nadzór nad PSP),
– mo¿liwoœæ tworzenia komisji œledczych do badania spraw zwi¹zanych z PSP,
a istotnych z punktu widzenia opinii publicznej.
2. W ramach kompetencji Senatu RP:
– inicjowanie i opiniowanie uchwalanych przez Sejm ustaw traktuj¹cych
o PSP i jej zadaniach,
–
–
–
–

46

Art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78, poz. 483,
z póŸn.zm.).
47
Sienkiewicz-Ma³yjurek K., Niczyporuk Z.T.: op. cit, s. 28.
48
Kitler W.: op. cit, s. 197–200.
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– czynnoœci sprawdzaj¹ce uchybienia i wnioskowanie o dokonywanie ewentualnych zmian w aktach prawnych traktuj¹cych o PSP i jej kompetencjach
w ramach systemu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
– prawo do wystêpowania z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ w dziedzinie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, traktuj¹ca o PSP i jej zadaniach,
– rozpatrywanie ustawy bud¿etowej,
– rozpatrywanie i opracowywanie z w³asnej inicjatywy spraw dotycz¹cych PSP
przez komisjê Senatu.
Prezydent RP, jako stra¿nik bezpieczeñstwa pañstwa49, mo¿e wp³ywaæ na funkcjonowanie elementów systemu bezpieczeñstwa publicznego. Charakter tego
wp³ywu, z punktu widzenia PSP, wynika z50:
– mo¿liwoœci zatwierdzania, przedstawiania do Trybuna³u Konstytucyjnego
b¹dŸ wetowania ustaw uchwalanych przez Sejm RP, a traktuj¹cych o aspektach
funkcjonowania PSP w œrodowisku bezpieczeñstwa pañstwa,
– mo¿liwoœci wystêpowania do Trybuna³u Konstytucyjnego o ustalenie zgodnoœci z Konstytucj¹ RP funkcjonuj¹cych ju¿ w œrodowisku prawnym pañstwa
ustaw zwi¹zanych z PSP i obszarem jej kompetencji,
– mo¿liwoœci zatwierdzania i wydawania aktów urzêdowych w³aœciwych sprawom bezpieczeñstwa publicznego (w tym bezpieczeñstwa po¿arowego, powodziowego itp.),
– koniecznoœci prowadzenia analizy i oceny zagro¿eñ, a tak¿e uruchamianie prawnie dopuszczalnych dzia³añ, celem przeciwdzia³ania tym zagro¿eniom,
– decyzyjnoœæ w sprawie u¿ycia oddzia³ów i pododdzia³ów Si³ Zbrojnych RP do
pomocy PSP w sytuacjach tego wymagaj¹cych.
W zakresie i na zasadach okreœlonych w Konstytucji RP i ustawach, na Radê
Ministrów z Premierem na czele, zosta³y na³o¿one nastêpuj¹ce, dotycz¹ce przedmiotu niniejszych rozwa¿añ, zadania51:
– zapewnianie wykonawstwa ustaw, a tak¿e wydawanie rozporz¹dzeñ dotycz¹cych zakresu zadaniowego i funkcjonowania PSP w strukturach systemu
bezpieczeñstwa publicznego i innych podsystemów systemu bezpieczeñstwa
narodowego,
– koordynacja i kontrola prac organów administracji rz¹dowej, zrelatywizowanych funkcjonalnie i kompetencyjnie z PSP,
– uchwalanie projektu bud¿etu pañstwa, a tak¿e kierowanie jego wykonaniem,
uchwalanie zamkniêcia rachunków pañstwowych i sprawozdawczoœæ z wykonania bud¿etu,
– zapewnianie szeroko rozumianego bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Powy¿sze elementy nakreœlaj¹ jedynie zakresy relacji pomiêdzy PSP jako czêœci¹ systemu bezpieczeñstwa publicznego a Rad¹ Ministrów. Bardziej szcze49
50
51

Art. 126, pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
http://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ (27.03.2013 r.).
Art. 146, pkt 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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gó³owe informacje na ten temat znaleŸæ mo¿na w ustawie o dzia³ach administracji rz¹dowej52. Warto przy tym zwróciæ uwagê na sprawy realizowane przez
poszczególnych ministrów, którzy kieruj¹ dzia³ami administracji rz¹dowej.
Bior¹c bowiem pod uwagê przytoczone definicje bezpieczeñstwa publicznego,
mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e aspekty problematyki relacji systemu bezpieczeñstwa publicznego z innymi podmiotami bezpieczeñstwa pañstwa w odniesieniu
do PSP bêd¹ w³aœciwe w zdecydowanie szerszym spektrum, ni¿ jedynie patrz¹c
na nie przez pryzmat dzia³u spraw wewnêtrznych.
Relacje pomiêdzy PSP a Rad¹ Ministrów s¹ najbardziej widoczne w zestawionych poni¿ej sprawach obejmowanych przez wybrane dzia³y administracji
rz¹dowej53:
l
w dziale administracji publicznej54: organizacja i reformy urzêdów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, zespolona administracja
rz¹dowa w województwie, przeciwdzia³anie oraz usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych i innych podobnych zdarzeñ zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu obywateli,
l
w dziale bud¿etu55: opracowywanie bud¿etu pañstwa, systemy finansowania
samorz¹du terytorialnego, sfery bud¿etowej oraz bezpieczeñstwa pañstwa,
l
w dziale finanse publiczne56: finansowanie jednostek realizuj¹cych zadania
objête bud¿etem pañstwa, finansowanie samorz¹du terytorialnego,
l
w dziale gospodarka57: kszta³towanie warunków podejmowania i wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej (przez funkcjonariuszy publicznych),
l
w dziale budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo58: budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany
w sferze publicznej,
l
w dziale gospodarka wodna59: ochrona przeciwpowodziowa, w tym budowa,
modernizacja oraz utrzymanie urz¹dzeñ wodnych zabezpieczaj¹cych przed
powodzi¹ oraz koordynacja przedsiêwziêæ s³u¿¹cych os³onie i ochronie przeciwpowodziowej, utrzymanie infrastruktury wodnej zwi¹zanej z wodami
œródl¹dowymi,
l
w dziale informatyzacja60: systemy i sieci teleinformatyczne administracji publicznej, technologie i techniki informacyjne, standardy informatyczne, zastosowania technologii informatycznych w PSP,

52

Ustawa o dzia³ach administracji rz¹dowej (DzU z 2007 r. nr 65, poz. 437).
Art. 5 ustawy z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej.
54
Art. 6, pkt 1, tam¿e.
55
Art. 7 ustawy z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej.
56
Art. 8, pkt 2 ustawy z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej.
57
Art. 9, pkt 2 ustawy z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej.
58
Art. 9a, pkt 1 ustawy z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej.
59
Art. 11, pkt 1 ustawy z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej.
60
Art. 12a ustawy z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej.
53
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w dziale sprawy wewnêtrzne61: ochrona bezpoœrednio bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, zarz¹dzanie kryzysowe, obrona cywilna, ochrona przeciwpo¿arowa,
l
w dziale zdrowie62: organizacja i nadzór nad systemem Pañstwowe Ratownictwo Medyczne.
Rola Rady Ministrów uwidocznia siê równie¿ poprzez fakt, i¿ Komendanta
G³ównego powo³uje i odwo³uje spoœród oficerów PSP Prezes Rady Ministrów, na
wniosek ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych63.
Przedstawiciel Rady Ministrów w administracji terenowej o najwy¿szych
uprawnieniach dotycz¹cych PSP to wojewoda. Do kompetencji wojewody
w kontekœcie relacji z PSP jako elementem systemu bezpieczeñstwa publicznego
zalicza siê64:
– koordynacjê i kontrolê wykonawstwa polskich aktów prawnych traktuj¹cych
o funkcjonowaniu PSP i jej kompetencjach,
– dostosowywanie celów polityki Rady Ministrów w zakresie funkcjonowania
PSP w systemie bezpieczeñstwa publicznego do uwarunkowañ œrodowisk
i spo³ecznoœci lokalnych,
– zapewnianie wspó³dzia³ania PSP z pozosta³ymi organami administracji rz¹dowej i organami administracji samorz¹dowej w województwie,
– kierowanie dzia³alnoœci¹ PSP, pozosta³ych organów administracji rz¹dowej
i organów administracji samorz¹dowej w zakresie zapobiegania zagro¿eniu ¿ycia, zdrowia lub mienia oraz zagro¿eniom œrodowiska, bezpieczeñstwa pañstwa
i utrzymania porz¹dku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a tak¿e zapobiegania klêskom ¿ywio³owym i innym nadzwyczajnym zagro¿eniom oraz
zwalczania i usuwania ich skutków,
– dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzi¹ oraz og³aszanie i odwo³ywanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
– wykonywanie i koordynacjê zadañ w zakresie bezpieczeñstwa pañstwa oraz
zarz¹dzania kryzysowego.
Dodatkowe zadania w kontekœcie przedmiotu niniejszych rozwa¿añ dostarczaj¹ zapisy ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, w myœl których wojewoda65:
– kieruje dzia³aniami PSP w zakresie monitorowania, planowania, reagowania
i usuwania skutków zagro¿eñ na terenie województwa,
– realizuje wytyczne wojewódzkich planów zarz¹dzania kryzysowego,
l

61

Art. 29 ustawy z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej.
Art. 33 ustawy z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej.
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Art. 9, pkt 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej).
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Art. 22 ustawy z 29 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie
(DzU z 2009 r. nr 31, poz. 206, z póŸn. zm.).
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Art. 14, pkt 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r. nr 89,
poz. 590, z póŸn. zm.).
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– zarz¹dza, organizuje i prowadzi szkolenia, æwiczenia i treningi z zakresu
zarz¹dzania kryzysowego z udzia³em przedstawicieli PSP,
– wnioskuje o u¿ycie oddzia³ów i pododdzia³ów Si³ Zbrojnych RP na potrzeby
wspó³dzia³ania z PSP w sytuacjach przewidzianych w tej ustawie,
– organizuje wykonywanie zadañ z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
w których PSP równie¿ ma swój udzia³.
Przedstawicielstwo Rady Ministrów w województwie nadaje wojewodzie kompetencje równie¿ w stosunku do w³aœciwych oficerów funkcyjnych PSP. Komendanta wojewódzkiego PSP powo³uje bowiem minister w³aœciwy do spraw
wewnêtrznych na wniosek Komendanta G³ównego PSP z³o¿ony dopiero po uzyskaniu zgody wojewody. Opinia wojewody jest wymagana równie¿ w przypadku
odwo³ywania komendanta wojewódzkiego PSP66.
Samorz¹d województwa ma, w stosunku do wojewody, mocno ograniczone
kompetencje w relacji z PSP. Niemniej jednak, jego zadania w³asne zawieraj¹ sprawy w³aœciwe edukacji publicznej, ochronie zdrowia, ochronie œrodowiska, ochronie przeciwpowodziowej, drogom publicznym oraz bezpieczeñstwu
publicznemu67. Wszystkie powy¿sze zwi¹zane s¹ bezpoœrednio b¹dŸ poœrednio
z obszarem dzia³alnoœci PSP.
Samorz¹d województwa wykonuje zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, które nie s¹ zastrze¿one ustawami na rzecz organów administracji rz¹dowej.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e jest on bardzo œciœle zwi¹zany z procesem œwiadczenia us³ug publicznych, w tym us³ug bezpieczeñstwa, œwiadczonych spo³ecznoœciom lokalnym województwa przez PSP.
Do podmiotów bezpieczeñstwa pañstwa zalicza siê równie¿ samorz¹dy powiatowe. Wykonuj¹ one zadania spójne z tymi, przypisanymi samorz¹dom wojewódzkim w kontekœcie ich relacji z PSP. Mo¿na wiêc mówiæ o wykonywaniu
przez powiat zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie68:
– edukacji publicznej,
– promocji i ochrony zdrowia,
– dróg publicznych,
– ochrony œrodowiska,
– porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
– ochrony przeciwpowodziowej,
– zapewnienia wykonywania okreœlonych w ustawach zadañ i kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, w tym komendantów powiatowych (miejskich) PSP.
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Art. 12, pkt 1 i pkt 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Art. 14, pkt 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie wojewódzkim (DzU z 1998 r. nr 91,
poz. 576, z póŸn. zm.).
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Art. 4, pkt 1, pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (DzU z 2001 r. nr 142,
poz. 1592, z póŸn. zm.).
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Kierownikiem jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y (w tym komendanta powiatowego b¹dŸ miejskiego PSP) jest starosta. To przedstawiciel samorz¹du powiatowego, który
równie¿ realizuje zadania istotne z punktu widzenia funkcjonowania PSP jako
elementu systemu bezpieczeñstwa publicznego69.
Sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP70:
– zatwierdza program dzia³ania PSP na obszarze powiatu,
– uzgadnia dzia³anie PSP z innymi s³u¿bami i stra¿ami na obszarze powiatu,
– w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami PSP oraz innych
s³u¿b i stra¿y na obszarze powiatu,
– w uzasadnionych przypadkach zleca przeprowadzenie kontroli dzia³alnoœci PSP.
Jego kompetencje w stosunku do powo³ywania i odwo³ywania komendanta
powiatowego (miejskiego) PSP s¹ analogiczne to kompetencji wojewody na
szczeblu wojewódzkim.
Komendanta powiatowego (miejskiego) PSP powo³uje bowiem komendant
wojewódzki PSP w porozumieniu ze starost¹. Jego opinia wymagana jest równie¿
w przypadku odwo³ywania komendanta powiatowego (miejskiego) PSP71.
Zapisy ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym ustanawiaj¹ starostê organem
w³aœciwym w sprawach zarz¹dzania kryzysowego na obszarze powiatu.
W zwi¹zku z powy¿szym72:
– kieruje on dzia³aniami PSP w zakresie monitorowania, planowania, reagowania i usuwania skutków zagro¿eñ na terenie województwa,
– realizuje wytyczne wojewódzkich planów zarz¹dzania kryzysowego,
– zarz¹dza, organizuje i prowadzi szkolenia, æwiczenia i treningi z zakresu
zarz¹dzania kryzysowego z udzia³em przedstawicieli PSP,
– wnioskuje o u¿ycie oddzia³ów i pododdzia³ów Si³ Zbrojnych RP na potrzeby
wspó³dzia³ania z PSP w sytuacjach przewidzianych w tej ustawie,
– organizuje i realizuje zadania PSP z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Gmina stanowi w Polsce podstawow¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Do zakresu
obowi¹zków gmin nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów73.
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Art. 35, pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (DzU z 2001 r. nr 142,
poz. 1592, z póŸn. zm.).
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Art. 35, pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym.
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Art. 13, pkt 1 i pkt 3 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
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Art. 17, pkt 1 i pkt 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r.
nr 89, poz. 590, z póŸn. zm.).
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Art. 6, pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591,
z póŸn. zm.).
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Z uwagi na zadanie zaspokajania przez gminy zbiorowych potrzeb wspólnot je
stanowi¹cych, mo¿na mówiæ w tym kontekœcie o realizacji nastêpuj¹cych, istotnych dla funkcjonowania PSP, spraw74:
– ochrona œrodowiska,
– gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
– ochrona zdrowia,
– edukacja publiczna,
– bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny,
– ochrona przeciwpo¿arowa,
– ochrona powodziowa.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako organ w³adzy gminy, nie ma bezpoœredniego prze³o¿enia na wybór b¹dŸ odwo³anie komendantów PSP. Jest jednak
organem w³aœciwym w sprawach zarz¹dzania kryzysowego na obszarze gminy75.
Jego zadania w kontekœcie przedmiotowych rozwa¿añ s¹ analogiczne z tymi,
na³o¿onymi na wojewodê oraz starostê.
Wiêcej, rola wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podkreœlana jest przez zapisy ustawy o stanie klêski ¿ywio³owej. Na mocy jej postanowieñ to w³aœciwy
miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) kieruje dzia³aniami prowadzonymi na terenie gminy w celu zapobie¿enia skutkom klêski ¿ywio³owej lub ich usuniêcia76. Zakres tych dzia³añ obejmuje wydawanie poleceñ wi¹¿¹cych:
– kierownikom zasobów ratowniczych ochotniczych stra¿y po¿arnych oraz PSP
dzia³aj¹cych na obszarze w³asnej gminy,
– kierownikom zasobów ratowniczych ochotniczych stra¿y po¿arnych oraz PSP,
przekazanych przez w³aœciwe organy do dyspozycji wójta i skierowanych do
wykonywania zadañ na obszarze gminy77.
Reasumuj¹c, PSP, traktowana przez pryzmat elementu systemu bezpieczeñstwa powszechnego, pozostaje w relacjach z pozosta³ymi, opisanymi powy¿ej
podmiotami bezpieczeñstwa pañstwa. Najsilniejsze zrelatywizowanie jest dostrzegalne w przypadku organów i instytucji w³aœciwych sprawom wewnêtrznym
pañstwa. Niemniej jednak, zidentyfikowane relacje poœrednie s¹ równie¿ bardzo
istotne dla funkcjonowania tej umundurowanej formacji, a tak¿e ca³ego systemu
bezpieczeñstwa publicznego.
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Art. 7, pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
Art. 19, pkt 1 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym.
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Art. 9, pkt 1 ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klêski ¿ywio³owej (DzU z 2002 r. nr 62,
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4. Podsumowanie
PSP jako wiod¹ca na wielu p³aszczyznach ratowniczych organizacja w kraju,
jest jednym z integralnych elementów systemu bezpieczeñstwa publicznego, stanowi¹cego element systemu bezpieczeñstwa narodowego w Polsce.
G³ównym determinantem, wpisuj¹cym PSP w omawiany system, jest zakres
zadañ, jakie na³o¿ono na tê umundurowan¹ i wyposa¿on¹ w specjalistyczny
sprzêt formacjê za poœrednictwem obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.
Miejsce PSP jako elementu systemu bezpieczeñstwa publicznego w funkcjonalnym modelu systemu bezpieczeñstwa narodowego, zlokalizowane jest w zbiorze œrodków i narzêdzi bezpieczeñstwa, z którego siê czerpie dla realizacji
okreœlonych funkcji.
PSP nie stanowi podsystemu hierarchicznie ni¿szego w stosunku do systemu
bezpieczeñstwa publicznego. Charakteryzuje siê natomiast atrybutem zorganizowania, co ukierunkowuje j¹ na osi¹ganie efektu synergii, dziêki sprawnemu funkcjonowaniu zasobów (osobowych, rzeczowych, informacyjnych i finansowych) j¹
stanowi¹cych, w ramach realizowanych, narzuconych przez ustawodawcê zadañ.
PSP jako element zbioru œrodków i narzêdzi bezpieczeñstwa, mo¿e byæ równie¿
elementem innych podsystemów systemu bezpieczeñstwa narodowego (m.in.
krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego). Reasumuj¹c, PSP jest organizacj¹
ratownicz¹.
Fakt traktowania PSP jako elementu systemu bezpieczeñstwa publicznego
uzasadnia koniecznoœæ analizy relacji pomiêdzy t¹ organizacj¹ a pozosta³ymi
podmiotami bezpieczeñstwa pañstwa. Bior¹c pod uwagê wyniki poczynionych
na kartach niniejszej pracy rozwa¿añ, mo¿na uznaæ, ¿e PSP pozostaje w relacji
z Parlamentem RP, Prezydentem RP, Rad¹ Ministrów z Premierem na czele, wojewodami, samorz¹dami wojewódzkimi, samorz¹dami powiatowymi, a tak¿e samorz¹dami gminnymi. Najsilniejsze zrelatywizowanie dostrzegalne jest jednak
w przypadku organów i instytucji w³aœciwych sprawom wewnêtrznym pañstwa.
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Analysis of Public Safety System and its
Relations with other National Safety Subjects
with Regard to Polish State Fire Service
The State Fire Service (PSP) is a leading element in many safety areas of
public safety system in Poland. The main reason of participating PSP in the
system is its scope of legal duties. PSP is placed among the other manners
and tools in functional model of national safety system. The organization
can be used for fulfillment of many different, but very important safety
functions. PSP is not a subsystem of public safety system, whereas it has an
organizational characteristic attribute. This fact leads to achieve a synergy
effect by all PSP elements, taking all legal duties into consideration, and
constituting PSP as the organization in a synthetic meaning. As PSP is
integral element of the public safety system and the national safety system,
it is in relation with the Polish Parliament, The Polish President, The
Cabinet, the governors and the local government.
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Omówienie
LEAD

Zarz¹dzanie ryzykiem w uczelniach publicznych
na przyk³adzie Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej
jako jednostki sektora finansów publicznych
W artykule zosta³y omówione podstawowe zagadnienia zawi¹zane
z zarz¹dzaniem ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych
wraz z podaniem najwa¿niejszych aktów prawnych i innych dokumentów
dotycz¹cych zarz¹dzania ryzykiem. W pracy przedstawiono równie¿ ogólne zasady funkcjonowania procesu zarz¹dzania ryzykiem w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej oraz zamieszczono podsumowanie wyników przeprowadzonych badañ ankietowych dotycz¹cych zarz¹dzania ryzykiem
w Uczelni.
The article discusses the basic problems connected with the risk management in the units of public finances sector. The author presents the issues
providing the most important legal acts and the documents dealing with the
risk management. The paper shows general principles of risk management
process functioning in the Main School of Fire Service as well as the results
of conducted survey dealing with the risk management at School.
S³owa kluczowe: ryzyko, zarz¹dzanie ryzykiem, kontrola zarz¹dcza, cele
i zadania.
Keywords: risk, risk management, management control, aims and tasks.

1. Wstêp
Nieustannie zachodz¹ce zmiany we wspó³czesnym œwiecie, brak stabilizacji,
zaostrzaj¹ca siê konkurencyjnoœæ i wzrost ryzyka rynkowego powoduj¹, ¿e ka¿da
organizacja, bez wzglêdu na formê prowadzonej dzia³alnoœci, jest zmuszona
ci¹gle dostosowywaæ swoj¹ dzia³alnoœæ do ewoluuj¹cych warunków otoczenia.
Zmieniaj¹ce siê warunki prowadzenia dzia³alnoœci wymagaj¹ nieustannego
doskonalenia systemów zarz¹dzania organizacjami, których nieod³¹cznym elementem jest zarz¹dzanie ryzykiem. Nasilaj¹ca siê we wspó³czesnym œwiecie globalna konkurencja, jak i towarzysz¹cy jej kryzys gospodarczy i finansowy
powoduj¹, ¿e zarz¹dzanie ryzykiem sta³o siê wrêcz nieodzownym warunkiem
utrzymania siê na rynku wiêkszoœci podmiotów.

Zarz¹dzanie ryzykiem w uczelniach publicznych na przyk³adzie Szko³y G³ównej...

95

Stosowanie zarz¹dzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych sta³o siê obowi¹zkowe wraz z wejœciem w ¿ycie nowelizacji ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (DzU nr 157, poz. 1240). Ustawa ta
wprowadzi³a od 2010 r. nowe rozwi¹zania w systemach zarz¹dzania jednostek sektora finansów publicznych. Celem nowych wymogów sta³o siê zwiêkszenie skutecznoœci i efektywnoœci funkcjonowania sektora publicznego poprzez zwrócenie
uwagi na czynniki ryzyka zagra¿aj¹ce realizacji postawionych celów i zadañ oraz
dostosowanie procedur kontrolnych do zidentyfikowanych zagro¿eñ.
Znowelizowana ustawa o finansach publicznych wprowadzi³a w miejsce dotychczas funkcjonuj¹cej kontroli finansowej instytucjê kontroli zarz¹dczej, która
zawiera w swojej nazwie wyraŸne odwo³anie do zarz¹dzania. Celem ustawodawcy
wprowadzaj¹cego kontrolê zarz¹dcz¹ by³o objêcie jej zakresem wszystkich aspektów dzia³alnoœci jednostki.
Kontrola zarz¹dcza jest pojêciem szerszym od tradycyjnie pojmowanej kontroli w administracji publicznej, opartym na modelu kontroli wewnêtrznej
COSO oraz wskazówkach dla standardów kontroli wewnêtrznej INTOSAI dotycz¹cych sektora publicznego1, znanej w sektorze prywatnym gospodarki i w administracji publicznej innych pañstw oraz w administracji KE jako kontrola
wewnêtrzna (Internal Control).
Definicjê kontroli zarz¹dczej zawiera art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z postanowieniami którego: „Kontrolê zarz¹dcz¹ w jednostkach
sektora finansów publicznych stanowi ogó³ dzia³añ podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadañ w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczêdny
i terminowy”. Maj¹c na uwadze powy¿sze, mo¿na stwierdziæ, ¿e wprowadzony do
jednostek sektora finansów publicznych system kontroli zarz¹dczej nale¿y traktowaæ jako narzêdzie wspomagaj¹ce proces zarz¹dzania jednostk¹, posiadaj¹ce
mened¿erski styl zarz¹dzania, a nie stricte jako narzêdzie kontroli.
W myœl art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych celem kontroli
zarz¹dczej, w przeciwieñstwie do poprzedniej kontroli, jest zapewnienie nie tylko celowoœci i zgodnoœci dzia³alnoœci z przepisami prawa oraz procedurami wewnêtrznymi, ale równie¿:
l
skutecznoœci i efektywnoœci dzia³ania;
l
wiarygodnoœci sprawozdañ;
l
ochrony zasobów;
l
przestrzegania i promowania zasad etycznego postêpowania;
l
efektywnoœci i skutecznoœci przep³ywu informacji;
l
zarz¹dzania ryzykiem.
Instytucja kontroli zarz¹dczej uwzglêdnia odpowiednie standardy zarz¹dzania w jednostkach sektora finansów publicznych wymagane przez Komisjê Europejsk¹ i jest ukierunkowana na ca³¹ dzia³alnoœæ jednostki.
1
Kontrola zarz¹dcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie,
Ministerstwo Finansów, Warszawa, luty 2012 r., s. 21.

Zeszyty Naukowe SGSP nr 46 (2) 2013

96

Dzia³ania podejmowane w ramach kontroli zarz¹dczej maj¹ zwiêkszyæ skutecznoœæ realizacji okreœlonych w strategii danej organizacji celów i zadañ, w sposób zgodny z przepisami prawa, efektywny, oszczêdny i terminowy.
Ustawowy obowi¹zek zarz¹dzania ryzykiem dotyczy równie¿ uczelni publicznych, których dzia³alnoœæ, podobnie jak i innych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, jest obarczona ryzykiem. Ci¹gle zmieniaj¹ce siê
warunki funkcjonowania uczelni w sytuacji pog³êbiaj¹cego siê ni¿u demograficznego, z³o¿onych wymagañ rynku, wzrastaj¹cej konkurencji miêdzy uczelniami
w zakresie œwiadczonych us³ug dydaktycznych i naukowo-badawczych, postêpuj¹cych zmian w zasadach pozyskiwania œrodków finansowych na dzia³alnoœæ
operacyjn¹ oraz na inwestycje powoduj¹, ¿e konieczne jest podejmowanie
dzia³añ zarz¹dczych w ka¿dym obszarze dzia³alnoœci uczelni.
W sytuacji ci¹gle zmieniaj¹cych siê warunków zewnêtrznych, uczelnie nara¿one s¹ na ci¹g³e niepewnoœci i zagro¿enia dotycz¹ce ich funkcjonowania. Ryzyko towarzyszy praktycznie ka¿demu podejmowanemu przez uczelniê przedsiêwziêciu
czy wykonywanemu zadaniu w warunkach rosn¹cej niepewnoœci.
W celu utrzymania siê na konkurencyjnej pozycji, sprostania wzrastaj¹cym
wymaganiom gospodarki co do jakoœci kszta³cenia, wiedzy oraz umiejêtnoœci absolwentów uczelnie musz¹ nieustannie dostosowywaæ swoj¹ ofertê edukacyjn¹
do potrzeb rynku pracy. Coraz wa¿niejszym obszarem dzia³ania uczelni jest poszerzanie wspó³pracy z otoczeniem spo³eczno-gospodarczym (biznesem) oraz
wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie prac naukowych i badawczo-rozwojowych, opracowywania i wdra¿ania nowych lub rozwoju dotychczasowych technologii oraz innowacyjnych projektów.
Jak zaznaczono powy¿ej, zarz¹dzanie ryzykiem jest jednym z podstawowych
elementów wspó³czesnych systemów zarz¹dzania podmiotami, bez wzglêdu na
formê prawn¹ oraz charakter prowadzonej dzia³alnoœci. Niniejszy artyku³ poœwiêcony jest zagadnieniom zarz¹dzania ryzykiem w uczelniach publicznych,
których dzia³alnoœæ, podobnie jak innych podmiotów, obarczona jest ryzykiem.

2. Pojêcie ryzyka i jego rodzaje
Ryzyko jest pojêciem niejednoznacznym i z³o¿onym. Rozumiane jest odmiennie w ró¿nych dziedzinach ¿ycia i nauki, co powoduje, ¿e trudno jest je jednoznacznie zdefiniowaæ.
S³owo ryzyko pochodzi od starow³oskiego s³owa risicare oznaczaj¹cego odwa¿yæ siê. W tym znaczeniu pojêcie ryzyka jest uto¿samiane z wolnym wyborem.
W S³owniku Jêzyka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN2 ryzyko okreœlone jest w dwojaki sposób jako:
l
mo¿liwoœæ niepowodzenia, straty;
l
dzia³anie, które mo¿e przynieœæ negatywne skutki.
2

S³ownik Jêzyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2002, s. 887.
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Pojêcia powy¿ej przytoczone odnosz¹ siê do dwóch podstawowych koncepcji
ryzyka wystêpuj¹cych w naukach ekonomicznych, maj¹cych swoje odzwierciedlenie w dzia³alnoœci gospodarczej:
l
negatywnej koncepcji ryzyka (ryzyko uto¿samiane jest z zagro¿eniem, które
wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹, prawdopodobieñstwem poniesienia straty, szkody
czy niezrealizowania wyznaczonego celu) – w tym ujêciu ryzyko oznacza mo¿liwoœæ nieosi¹gniêcia oczekiwanego efektu;
l
neutralnej koncepcji ryzyka (ryzyko uto¿samiane jest z jednej strony jako zagro¿enie, z drugiej jako szansa, a zrealizowany wynik podejmowanego
dzia³ania mo¿e byæ lepszy lub gorszy od oczekiwanego) – w tym ujêciu ryzyko
oznacza mo¿liwoœæ uzyskania efektu ró¿ni¹cego siê od oczekiwanego.
Zwolennicy neutralnego podejœcia do ryzyka rozumiej¹ ryzyko w kategorii
zarówno zagro¿eñ, jak i szans. W tym przypadku celem procesu zarz¹dzania ryzykiem nie jest minimalizacja podejmowanego ryzyka, ale d¹¿enie do optymalizacji ryzyka (podejmowania ryzyka) w dopuszczalnych granicach, w celu
osi¹gniêcia korzyœci w dzia³alnoœci gospodarczej. Odpowiednia znajomoœæ charakteru, zakresu i wielkoœci ryzyka pozwala na podjêcie w odpowiednim czasie
czynnoœci zapobiegawczych, pozwalaj¹cych ograniczyæ ryzyko do poziomu
po¿¹danego.
Na potrzeby niniejszego opracowania przytoczona zostanie równie¿ definicja
ryzyka zamieszczona w polskim podrêczniku dotycz¹cym zarz¹dzania ryzykiem
w sektorze publicznym3: „Ryzyko definiowane jest jako prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia zdarzenia, które bêdzie mia³o negatywny wp³yw na realizacjê za³o¿onych celów (efekt niepewnoœci w odniesieniu do celów jednostki)”. W tym kontekœcie ryzyko rozumiane jest jako niepewnoœæ co do wyst¹pienia okreœlonego
zdarzenia lub dzia³ania, które bêdzie mia³o negatywny wp³yw na zdolnoœæ organizacji do realizacji wyznaczonych celów i planowanych zadañ wynikaj¹cych ze
strategii organizacji.
Aby u³atwiæ proces identyfikacji i analizy ryzyka, kierownictwo jednostki powinno podj¹æ decyzjê odnoœnie jego podzia³u na okreœlone kategorie/rodzaje.
Ryzyko mo¿e mieæ ró¿ne Ÿród³a pochodzenia: zarówno zewnêtrzne, jak i wewnêtrzne organizacji. Zidentyfikowane ryzyko mo¿e mieæ charakter strategiczny
lub operacyjny4.
Zarz¹dzanie ryzykiem strategicznym (które jest trudne do zarz¹dzania i ma
wp³yw na fundamenty dzia³ania lub funkcjonowania organizacji) jest zadaniem
kierownika jednostki we wspó³pracy z innymi osobami zajmuj¹cymi kluczowe
stanowiska. Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce kategorie ryzyka strategicznego:
l
polityczne – zwi¹zane z brakiem mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug zgodnie z wymogami w³adz;
3
Jennison B.: Zarz¹dzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 2.
4
Tam¿e, s. 33–36.
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ekonomiczne – maj¹ce wp³yw na zdolnoœæ organizacji do realizacji zobowi¹zañ finansowych;
l
spo³eczne – obejmuj¹ce skutki zmian demograficznych oraz odnosz¹ce siê do
miejsca zamieszkania (sposobu zachowania, wyznawanej religii, kultury, tradycji itp.);
l
technologiczne – dotycz¹ce zdolnoœci organizacji do nad¹¿ania za postêpem
technologicznym, by sprostaæ zmianom popytu;
l
legislacyjne – zwi¹zane ze zmianami przepisów prawa krajowego lub europejskiego;
l
œrodowiskowe – dotycz¹ce konsekwencji œrodowiskowych zwi¹zanych z realizacj¹ celów organizacji, np. wydajnoœci energetycznej, ha³asu, zanieczyszczenia lub ska¿enia œrodowiska.
Ryzyko operacyjne wystêpuje w trakcie realizacji zadañ bie¿¹cych nale¿¹cych
do ca³ego personelu jednostki, napotykane zarówno przez kierowników, jak
i pracowników w trakcie codziennej pracy.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce kategorie ryzyka operacyjnego:
l
finansowe – zwi¹zane z planowaniem finansowym i kontrol¹, maj¹ce wp³yw
na p³ynnoœæ finansow¹ jednostki;
l
prawne – dotycz¹ce ewentualnego naruszenia obowi¹zuj¹cych przepisów prawa;
l
zawodowe – zwi¹zane z charakterem konkretnego zawodu, np. pomoc¹
spo³eczn¹ dla danej grupy osób;
l
fizyczne – dotycz¹ce ¿ywio³ów i katastrof (np. po¿ar), bezpieczeñstwa, zapobiegania wypadkom oraz kwestii ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa osób (np.
zagro¿enia dla budynków);
l
umowne – zwi¹zane z niewykonaniem umów przez dostawców wg uzgodnionych warunków;
l
technologiczne – dotycz¹ce uzale¿nienia podmiotu od sprzêtu wykorzystywanego w jego dzia³alnoœci, np. systemów informatycznych;
l
œrodowiskowe – zwi¹zane z ha³asem oraz energooszczêdnoœci¹ w bie¿¹cej
dzia³alnoœci podmiotu.
Ryzyko projektu zwi¹zane jest z procesem zmiany lub programem rozwojowym
dotycz¹cym czynnoœci wykonywanych jednorazowo lub wyj¹tkowo. Mo¿e ono mieæ
charakter strategiczny, operacyjny lub zarówno strategiczny, jak i operacyjny.
W dzia³alnoœci podmiotów dokonuje siê równie¿ podzia³u ryzyka na: finansowe
i niefinansowe. Oba rodzaje wp³ywaj¹ na wynik finansowy podmiotu: ryzyko finansowe bezpoœrednio (np. ryzyko kredytowe, ryzyko walutowe, ryzyko p³ynnoœci); ryzyko niefinansowe poœrednio (np. ryzyko zasobów, ryzyko koniunkturalne).
l

3. Zarz¹dzanie ryzykiem i kontrola zarz¹dcza
Zarz¹dzanie ryzykiem jest terminem znanym i u¿ywanym od dawna. Wi¹¿e
siê ono z funkcjonowaniem bezpieczeñstwa wewnêtrznego, stra¿y po¿arnej, jed-
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nostek organizacyjnych s³u¿b pañstwowych, ochron¹ osób i mienia, ochron¹
zdrowia i bezpieczeñstwa pracy itp. Zarz¹dzanie ryzykiem jest czêœci¹ sk³adow¹
zarz¹dzania podmiotem, którym mo¿e byæ: przedsiêbiorstwo, instytucja finansowa, podmiot sektora finansów czy gospodarstwo domowe. Stanowi ono nieod³¹czny element strategii podmiotu5. Œciœle wi¹¿e siê z celami i zadaniami, jakie
realizuje jednostka.
Zarz¹dzanie ryzykiem pojawi³o siê na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych XX wieku, jako ryzyko ubezpieczeniowe. Zarz¹dzanie nim w organizacjach mia³o na celu zabezpieczenie siê przed stratami finansowymi, powsta³ymi
w wyniku niepo¿¹danych zdarzeñ wywo³uj¹cych negatywne skutki. Nastêpnie
ryzyko zaczêto rozpatrywaæ w szerszym ujêciu, obejmuj¹cym równie¿ ryzyko finansowe. W póŸniejszym okresie zagadnienie zarz¹dzania ryzykiem poszerzono
o kolejne obszary dzia³alnoœci gospodarczej (m.in. takie, jak bezpieczeñstwo i higieny pracy), nadal koncentruj¹c siê jednak g³ównie na negatywnych efektach
ryzyka.W ostatnich latach zarz¹dzanie ryzykiem zaczêto rozpatrywaæ zarówno
w zakresie negatywnych zagro¿eñ (dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia mo¿liwego zagro¿enia), jak i zwiêkszenia prawdopodobieñstwa wyst¹pienia pozytywnych okazji (pojawienia siê szans osi¹gniêcia korzyœci).
Obecnie na œwiecie istnieje wiele standardów zarz¹dzania ryzykiem. Uwzglêdniane s¹ one w przepisach prawa, normach miêdzynarodowych i krajowych, zaleceniach i wytycznych poszczególnych stowarzyszeñ i organizacji. Okreœlaj¹
g³ówne sposoby postêpowania w okreœlonych dziedzinach lub obszarach dzia³alnoœci. Kierownictwo danej jednostki powinno jednak dokonaæ wyboru optymalnego modelu zarz¹dzania ryzykiem, najbardziej pasuj¹cego do jej wielkoœci,
specyfiki dzia³alnoœci, struktury organizacyjnej czy posiadanych w organizacji zasobów wiedzy.
Miêdzynarodowy standard: Zarz¹dzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa, COSO 2004 okreœla zarz¹dzanie ryzykiem w poni¿szy sposób6:
„Celem zarz¹dzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych zagro¿eñ, które
mog¹ wywrzeæ wp³yw na jednostkê (realizacjê jej celów), utrzymanie ryzyka
w ustalonych granicach oraz rozs¹dne, a wiêc nie daj¹ce 100% gwarancji, zapewnienie realizacji celów organizacji”.
Australijsko-nowozelandzki standard AS/NZS 4360:1999 (zmodyfikowany
w 2004 r.) definiuje w sposób szeroki i uniwersalny proces zarz¹dzania ryzykiem,
wskazuj¹c na dwa oblicza ryzyka – zagro¿enia i szansy7: „Zarz¹dzanie ryzykiem
to logiczna i systematyczna metoda tworzenia kontekstu, identyfikacji, analizy,
oceny, dzia³ania, nadzoru oraz informowania o ryzyku w sposób, który umo¿liwi
organizacji minimalizacjê strat i maksymalizacjê mo¿liwoœci”.
5
6
7

Jajuga K. (red.): Zarz¹dzanie ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 15.
Jennison B.: Zarz¹dzanie…, op. cit., s. 2.
Jennison B.: Zarz¹dzanie…, op. cit., s.7.
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Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w Glosariuszu Miêdzynarodowych Standardów
Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnêtrznego wydanym przez audytorów wewnêtrznych, proces zarz¹dzania ryzykiem jest okreœlony w nastêpuj¹cy sposób8:
„Zarz¹dzanie ryzykiem – Proces identyfikacji, oceny, zarz¹dzania i kontroli
potencjalnych zdarzeñ lub sytuacji zmierzaj¹cy do dostarczenia racjonalnego zapewnienia, ¿e cele organizacji zostan¹ zrealizowane”.
Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (DzU nr 157, poz. 1240
z póŸn. zm.), wprowadzaj¹c zagadnienie zarz¹dzania ryzykiem w jednostkach
sektora finansów publicznych, narzuca okreœlone wymogi, jakie winny spe³niaæ
systemy zarz¹dzania ryzykiem wdro¿one w tych jednostkach, czego potwierdzeniem jest odwo³anie siê przez ustawodawcê w art. 69 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych do Standardów kontroli zarz¹dczej dla jednostek
sektora finansów publicznych9.
Standardy kontroli zarz¹dczej dla jednostek sektora finansów publicznych
wymieniaj¹ zarz¹dzanie ryzykiem jako jeden z piêciu zale¿nych od siebie elementów kontroli zarz¹dczej:
a) œrodowisko wewnêtrzne,
b) cele i zarz¹dzanie ryzykiem,
c) mechanizmy kontroli,
d) informacja i komunikacja,
e) monitorowanie i ocena.
Wytyczne dotycz¹ce identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych zosta³y ujête w nastêpuj¹cych standardach:
l
Standard B. 7: Identyfikacja ryzyka;
l
Standard B. 8: Analiza ryzyka;
l
Standard B. 9: Reakcja na ryzyko.
Szczegó³owe wytyczne dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarz¹dzania ryzykiem okreœla komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6 grudnia 2012 r. (DzUrz MF z 2012 r. poz. 56). Wytyczne stanowi¹ uzupe³nienie
zapisów Standardów kontroli zarz¹dczej dla jednostek sektora finansów publicznych, dotycz¹ce przede wszystkim planowania dzia³alnoœci i zarz¹dzania ryzykiem na I poziomie kontroli zarz¹dczej, tj. jednostek sektora finansów
publicznych.
Zgodnie z zaleceniami Standardów Kontroli Zarz¹dczej dla sektora finansów
publicznych, cele i zadania jednostki powinny byæ jasno i precyzyjnie wyznaczone oraz dok³adnie okreœlone w co najmniej rocznej perspektywie. Znajduj¹ one
swoje odzwierciedlenie w planie dzia³alnoœci, bud¿ecie zadaniowym oraz planie
wieloletnim. Ich wykonanie nale¿y monitorowaæ za pomoc¹ wyznaczonych mier8

Glosariusz Miêdzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu wewnêtrznego, Audytorzy Wewnêtrzni, s. 24.
9
Za³¹cznik do Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli
zarz¹dczej dla sektora finansów publicznych (DzUrz MF nr 15, poz. 84), s. 2.
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ników na wszystkich szczeblach realizacji zadañ. Zgodnie ze Standardami nie
rzadziej ni¿ raz w roku powinna byæ przeprowadzona identyfikacja ryzyka w odniesieniu do za³o¿onych celów i zadañ. W przypadku istotnych zmian warunków
funkcjonowania jednostki, identyfikacja ryzyka powinna byæ przeprowadzona
ponownie.
Zidentyfikowane ryzyka podlegaj¹ analizie obejmuj¹cej: oszacowanie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zagro¿enia i jego skutków oraz okreœlenie poziomu
akceptacji ryzyka.
W celu okreœlenia kategorii prawdopodobieñstwa wyst¹pienia ryzyka oraz kategorii jego skutków wykorzystywana jest metoda w postaci matrycy ryzyka. Poziom ryzyka w postaci matrycy jakoœciowej analizy ryzyka przedstawiono
w tabeli 1.
Tabela 1. Matryca jakoœciowej analizy ryzyka (AS/NZS 1999)
Mo¿liwoœæ
wyst¹pienia
zdarzenia

Skutki
nieistotne

ma³e

œrednie

du¿e

katastrofalne

prawie pewna

wysoki

wysoki

ekstremalny

ekstremalny

ekstremalny

prawdopodobna

œredni

wysoki

wysoki

ekstremalny

ekstremalny

mo¿liwa

niski

œredni

wysoki

ekstremalny

ekstremalny

niemo¿liwa

niski

niski

œredni

wysoki

ekstremalny

rzadka

niski

niski

œredni

wysoki

wysoki

îród³o: Wolanin J.: Zarys teorii bezpieczeñstwa obywateli. Wydawnictwo DANMAR, Warszawa 2005,
s. 214.

Proces zarz¹dzania ryzykiem obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania:
Planowanie,
l
Identyfikacjê (rozpoznanie) ryzyka,
l
Ocenê ryzyka,
l
Hierachizacjê ryzyka,
l
Reakcjê na ryzyko w przypadku braku jego akceptacji.
Dzia³ania wykonywane równoczeœnie, to:
l
Informacja i komunikacja,
l
Monitorowanie i przegl¹d ryzyka.
Standardy Kontroli Zarz¹dczej dla sektora finansów publicznych zalecaj¹, by
w stosunku do ka¿dego ryzyka okreœliæ rodzaj reakcji na nie oraz dzia³ania, które
nale¿y podj¹æ w celu zmniejszenia ryzyka do akceptowalnego poziomu.
Optymalne zarz¹dzanie ryzykiem przez podmioty, eliminowanie zbêdnych,
nieskutecznych i czêsto zbyt kosztownych zabezpieczeñ jest konieczne z uwagi
na fakt, ¿e dysponuj¹ one ograniczonymi zasobami. Tradycyjne zabezpieczanie
wszystkich obszarów dzia³alnoœci przed ryzykiem generuje zaœ bardzo wysokie
koszty. Zatem konieczne jest nie tylko unikanie i redukowanie ryzyka, ale równie¿ efektywne zarz¹dzanie tym ryzykiem.
l
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Modyfikacja ryzyka

Monitoring komunikacja i przegl¹d ryzyka

Efektywnoœæ zarz¹dzania ryzykiem zale¿y w du¿ej mierze od
zasobów naszej wiedzy i umiejêtANALIZA RYZYKA
noœci jej wykorzystania w celu
Identyfikacja ryzyka
poprawnego okreœlenia, czy jesteœmy tak operatywni i konkuOcena ryzyka
rencyjni w pomiarze ryzyka jak
nasi konkurenci, co umo¿liwi
Hierarchizacja ryzyka
nam osi¹gniêcie zadowalaj¹cych
wyników (sukcesów) w ryzykownych przedsiêwziêciach.
Zarz¹dzanie ryzykiem powinno obejmowaæ nie tylko zabezpieTak
Nie
Akceptowalnoœæ
czanie siê podmiotów przed
ryzyka
niektórymi rodzajami ryzyka, ale
tak¿e dokonywanie odpowiedRys. 1. Proces zarz¹dzania ryzykiem
nich wyborów wobec ró¿nego roîród³o: opracowanie w³asne.
dzaju ryzyka, warunkuj¹cych
odniesienie sukcesu przez podmiot, np. przez zwiêkszenie efektywnoœci prowadzonej dzia³alnoœci. Podstaw¹ w³aœciwego zarz¹dzania ryzykiem zwi¹zanym
z wiêkszoœci¹ przedsiêwziêæ jest oddzielenie ryzyka poznawalnego od ryzyka losowego10.
W przypadku ryzyka poznawalnego jesteœmy w stanie okreœliæ czynniki determinuj¹ce to ryzyko oraz stopieñ niepewnoœci z nim zwi¹zanej. Ryzyko losowe
jest zaœ ryzykiem, którego ani przyczyn, ani czynników nie potrafimy zrozumieæ.
Rz¹dzi nimi przypadek.
Planowanie

4. Zarz¹dzanie ryzykiem w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej
Ogólna charakterystyka, misja oraz podstawowe zadania Uczelni
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej, utworzona na podstawie rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szko³y G³ównej
S³u¿by Po¿arniczej (DzU nr 3, poz. 21) jest uczelni¹ s³u¿b pañstwowych nadzorowan¹ przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych. SGSP jako jednostka
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jest nadzorowana przez Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Do podstawowych aktów prawnych reguluj¹cych dzia³alnoœæ Uczelni nale¿¹:
1) Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym (DzU z 2012 r.,
poz. 552 z póŸn. zm.);
10

s. 28.

Apgar D.: Inteligencja ryzyka. Harvard Business Press, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008,
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2) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (tekst jednolity
DzU z 2009 r. nr 12, poz. 68 z póŸn. zm.);
3) Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (DzU nr 157, poz. 1240
z póŸn. zm.);
4) Statut Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej zatwierdzony Decyzj¹ Ministra
Spraw Wewnêtrznych z 28 maja 2012 r. nr DRiOL-0763-1/2012;
5) Regulamin Organizacyjny Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej wprowadzony
Zarz¹dzeniem nr 1/08 Rektora-Komendanta z 14 stycznia 2008 r., z póŸn. zm.
Rektor-Komendant, bêd¹c najwy¿szym jednoosobowym organem Uczelni,
kieruje dzia³alnoœci¹ i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
Misjê Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej okreœla jej statut, którego treœæ
brzmi: „Misj¹ Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kszta³cenie kadry oficerskiej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpo¿arowej oraz kadr o najwy¿szych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagro¿eñ cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony ¿ycia, zdrowia, mienia i innych wartoœci przed tymi zagro¿eniami,
tak¿e wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarnoœci w s³u¿bie
i w pracy, w poszanowaniu dyscypliny s³u¿by i pracy oraz prowadzenie badañ
istotnie wzbogacaj¹cych wiedzê z zakresu bezpieczeñstwa obywateli”.
SGSP jako jednostka sektora finansów publicznych zobowi¹zana jest ustawowo do zarz¹dzania ryzykiem, a tym samym do oszczêdnego gospodarowania
œrodkami publicznymi. Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie
wy¿szym SGSP jako uczelnia publiczna, prowadzi samodzieln¹ gospodarkê
finansow¹ na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez
Senat Uczelni (po zaopiniowaniu go przez sta³¹ komisjê do spraw finansów),
zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz o rachunkowoœci.
W myœl zapisów art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych SGSP jest zobowi¹zana, aby wydatki publiczne by³y dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczêdny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nak³adów,
b) optymalnego doboru metod i œrodków s³u¿¹cych osi¹gniêciu za³o¿onych
celów;
2) w sposób umo¿liwiaj¹cy terminow¹ realizacjê zadañ;
3) w wysokoœci i terminach wynikaj¹cych z wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ.
W celu zapewnienia realizacji przez Uczelniê postawionych celów i zadañ,
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczêdny i terminowy wprowadzony zosta³, w ramach wdro¿enia kontroli zarz¹dczej, Zarz¹dzeniem nr 9/11 Rektora-Komendanta z 25 marca 2011 r. Regulamin kontroli zarz¹dczej w Szkole
G³ównej S³u¿by Po¿arniczej. Zobowi¹zuje on wszystkich pracowników Uczelni,
stosownie do zajmowanych stanowisk, do przestrzegania zasad kontroli zarz¹dczej okreœlonych w Regulaminie.
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Zasady zarz¹dzania ryzykiem w Uczelni okreœlone zosta³y w Polityce zarz¹dzania ryzykiem w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej, ustalonej Zarz¹dzeniem
Rektora-Komendanta SGSP nr 45/11 z 29 grudnia 2011 r.
Zasady i tryb wykonywania kontroli zarz¹dczej w dziale administracji rz¹dowej – sprawy wewnêtrzne okreœla Zarz¹dzenie nr 59 Ministra Spraw Wewnêtrznych w sprawie systemu kontroli zarz¹dczej w dziale administracji rz¹dowej
– sprawy wewnêtrzne z 6 wrzeœnia 2012 r. (DzUrz MSW z 2012 r. poz. 64) wydane
na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 70 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240, z póŸn. zm.).
Poziomy zarz¹dzania ryzykiem oraz analiza ryzyka w Uczelni
Zgodnie z zapisami Polityki zarz¹dzania ryzykiem, w celu zapewnienia optymalnych rozwi¹zañ w podejmowaniu dzia³añ w Uczelni, zarz¹dzanie ryzykiem
odbywa siê wielopoziomowo. W procesie zarz¹dzania ryzykiem rozró¿nia siê:
1) poziom strategiczny – za zarz¹dzanie na tym poziomie odpowiedzialny jest
kierownik jednostki we wspó³pracy z Prorektorami oraz Kanclerzem, adekwatnie do przydzielonych im zadañ;
2) poziom operacyjny – za zarz¹dzanie ryzykiem w zarz¹dzanej jednostce organizacyjnej odpowiedzialni s¹: kierownicy wydzia³ów oraz kierownicy pozosta³ych komórek organizacyjnych;
3) poziom projektu – za zarz¹dzanie ryzykiem w danym projekcie odpowiada
kierownik projektu.
Na ka¿dym z wy¿ej wymienionych poziomów ryzyka dokonuje siê identyfikacji i oceny ryzyka, w ramach zidentyfikowanych na poziomie strategicznym obszarów i podobszarów dzia³alnoœci Uczelni sprecyzowanych w karcie Oceny
ryzyka. Zdefiniowane ryzyka s¹ na bie¿¹co rejestrowane i oceniane przez kierowników jednostek organizacyjnych w Rejestrze ryzyk. Podlegaj¹ one okresowym
przegl¹dom pod k¹tem ich aktualnoœci.
W Uczelni wyró¿nia siê osiem obszarów zarz¹dzania ryzykiem:
1) dzia³alnoœci dydaktycznej;
2) dzia³alnoœci naukowo-badawczej;
3) pozosta³ej dzia³alnoœci podstawowej;
4) zarz¹dzania Uczelni¹;
5) dzia³alnoœci na rzecz studentów;
6) zarz¹dzania zasobami ludzkimi;
7) zarz¹dzania maj¹tkiem;
8) zarz¹dzania IT.
Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowi¹zani s¹ zapisami Polityki
zarz¹dzania ryzykiem w SGSP do dokonywania okresowych przegl¹dów, prowadzenia Rejestru ryzyk oraz aktualizacji wykazu ryzyk zidentyfikowanych w poszczególnych obszarach dzia³alnoœci.

Zarz¹dzanie ryzykiem w uczelniach publicznych na przyk³adzie Szko³y G³ównej...

105

Zgodnie z Polityk¹ zarz¹dzania ryzykiem, wyznaczona osoba ds. zarz¹dzania
ryzykiem obowi¹zana jest opracowywaæ zaktualizowan¹ Kartê Oceny Ryzyka dla
poziomu strategicznego, na podstawie otrzymanych od kierowników jednostek
organizacyjnych ka¿dego roku Rejestrów ryzyk. Zaktualizowana Karta Oceny
Ryzyka jest nastêpnie przekazywana do osób dokonuj¹cych identyfikacji i analizy ryzyka na poziomie strategicznym (Prorektorów oraz Kanclerza).
Na podstawie nadanej punktacji przez ww. osoby, wyznaczona osoba ds.
zarz¹dzania ryzykiem odpowiedzialna za koordynacjê systemu zarz¹dzania ryzykiem w Uczelni, zobowi¹zana jest obliczaæ ocenê ryzyka, zgodnie z przyjêt¹
w SGSP metodologi¹. W oparciu o uzyskane wyniki z oceny ryzyka kierownik
jednostki podejmuje decyzjê o sposobie postêpowania z ryzykiem.
Sposoby reakcji na ryzyko w Uczelni
Sposoby postêpowania z ryzykiem dla poszczególnych obszarów i podobszarów dzia³alnoœci Uczelni zale¿¹ od ich: rodzaju, poziomu oraz wa¿noœci w realizacji postawionych celów oraz zadañ Uczelni. Przy wyznaczaniu akceptowalnego
poziomu ryzyka brane s¹ równie¿ pod uwagê: aktualna sytuacja Uczelni, koszty
ograniczenia ryzyka oraz mo¿liwoœæ wp³ywu na to ryzyko.
W³aœciciele ryzyka dokonuj¹ oceny zidentyfikowanego ryzyka w oparciu
o przyjête w Uczelni poziomy ryzyka i zasady jego akceptowalnoœci opisane poni¿ej:
1) ryzyko niskie (0–25%) – ryzyko akceptowalne powinno byæ monitorowane;
2) ryzyko œrednie (25–50%) – ryzyko mog¹ce mieæ powa¿ny wp³yw na kluczow¹
dzia³alnoœæ, wymaga monitorowania oraz zaprojektowania dzia³añ zaradczych;
3) ryzyko wysokie (50–75%) – ryzyko mog¹ce potencjalnie wp³yn¹æ na kluczow¹
dzia³alnoœæ Uczelni, wymaga wprowadzenia dzia³añ zaradczych lub uzupe³nienia mechanizmów kontrolnych – decyzjê o jego akceptacji podejmuje
wy³¹cznie Rektor-Komendant;
4) ryzyko bardzo wysokie (75–100%) – ryzyko mog¹ce stanowiæ powa¿ne zagro¿enie dla kluczowej dzia³alnoœci Uczelni oraz osi¹gniêcia za³o¿onych celów
dzia³alnoœci – nie mo¿e byæ akceptowalne. Wymagane jest natychmiastowe
wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych oraz ograniczaj¹cych jego poziom – decyzjê o jego akceptacji podejmuje wy³¹cznie Rektor-Komendant.
W oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka Rektor-Komendant
okreœla sposób postêpowania z ryzykiem i wskazuje w³aœciciela ryzyka. Decyzja
dotycz¹ca reakcji na ryzyko powinna byæ przes³ana przez osobê ds. zarz¹dzania
ryzykiem do w³aœcicieli ryzyka oraz do audytora wewnêtrznego celem dokonania
oceny zarz¹dzania ryzykiem w realizowanych zadaniach audytowych. W³aœciciel
ryzyka zobowi¹zany jest podj¹æ dzia³ania zaradcze zatwierdzone przez Rekto-
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ra-Komendanta w stosunku do ka¿dego ryzyka, które przekracza poziom akceptowalny.
Sposoby postêpowania z ryzykiem
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oraz efektów
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Rys. 2. Sposoby postêpowania z ryzykiem w SGSP
îród³o: praca w³asna [11].

Monitoring ryzyka w Uczelni
W celu zapewnienia skutecznoœci i efektywnoœci funkcjonowania systemu
zarz¹dzania ryzykiem, zarz¹dzanie ryzykiem w Uczelni realizowane jest wielopoziomowo. W sposób ci¹g³y odbywa siê monitorowanie ryzyka w poszczególnych
obszarach dzia³alnoœci Uczelni.
Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zobowi¹zani s¹ na
bie¿¹co monitorowaæ opracowane i wdro¿one mechanizmy kontrolne pod k¹tem
ich adekwatnoœci i skutecznoœci oraz zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Zadaniem prze³o¿onych jest wspieranie swoich podw³adnych we wszelkich
dzia³aniach wi¹¿¹cych siê z przejêciem odpowiedzialnoœci za ryzyko.
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Rys. 3. System zarz¹dzania ryzykiem w SGSP
îród³o: praca w³asna [11].

5. Wnioski z analizy wyników z przeprowadzonego badania
ankietowego
W Uczelni zosta³a przeprowadzona anonimowa ankieta dotycz¹ca zarz¹dzania ryzykiem w uczelni publicznej11, której celem by³o zebranie opinii o czynnikach ryzyka, które mog³yby zagroziæ realizacji najbardziej istotnych celów
i zadañ w danym obszarze dzia³alnoœci SGSP. Przedmiotem ankiety by³o równie¿ dokonanie oceny poziomu oddzia³ywania wytypowanych czynników ryzyka
na p³ynnoœæ finansow¹ Uczelni. Ankieta by³a udostêpniona w formie papierowej
i elektronicznej wszystkim pracownikom Uczelni, bez wzglêdu na pe³nion¹ funkcjê czy zajmowane stanowisko.
W ankiecie wziê³o udzia³ 35% wszystkich pracowników SGSP. Spoœród ankietowanych wiêkszoœæ stanowili pracownicy 55,46%, zaœ osoby zajmuj¹ce stanowiska kierownicze 31,09%. W podziale na grupy pracownicze 63,86% stanowili
11
Praca w³asna, Ankieta dotycz¹ca zarz¹dzania ryzykiem w uczelni publicznej, Szko³a G³ówna
S³u¿by Po¿arniczej, Warszawa 2012.
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pracownicy cywilni oraz funkcjonariusze niebêd¹cy nauczycielami akademickimi. Nauczyciele akademiccy bêd¹cy cywilami oraz funkcjonariuszami ³¹cznie
stanowili 36,14%. W strukturze osób ankietowanych dominowa³y osoby uczestnicz¹ce w pracach badawczych, b¹dŸ projektach (57,14%).
Podsumowanie wyników oceny poziomu oddzia³ywania wybranych czynników ryzyka na p³ynnoœæ finansow¹ Uczelni, dokonanej przez ankietowanych
przestawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wskazanie przez najwiêksz¹ liczbê osób poziomu oddzia³ywania danego rodzaju
ryzyka na p³ynnoœæ finansow¹ SGSP
Nazwa ryzyka

Poziom oddzia³ywania
Procent
Liczba
na p³ynnoœæ finansow¹
wszystkich
wskazañ
Uczelni
wskazañ (119)

Nieefektywne wykorzystywanie zasobów finansowych
i rzeczowych w Uczelni

bardzo wysoki

50

42,02%

Spadek liczby przyjmowanych studentów na studia
odp³atne z powodu zmian demograficznych, wzrostu
konkurencyjnoœci

wysoki

52

43,70%

Nieadekwatnoœæ algorytmu podzia³u dotacji bud¿etowej
do rzeczywistych potrzeb Uczelni

wysoki

44

36,97%

Zbyt du¿o realizowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych
w tym samym okresie, bez rozpoznania potrzeb priorytetowych

wysoki

44

36,97%

Uznanie za niekwalifikowalne kosztów w realizowanych
projektach ze œrodków zewnêtrznych (w tym: UE) skutkuj¹ce koniecznoœci¹ zwrotu wydatkowanych œrodków
finansowych

wysoki

52

43,70%

Niezrealizowanie zadania inwestycyjnego finansowanego
ze œrodków publicznych, z winy wykonawcy

œredni

48

40,34%

Zbyt wysokie koszty w stosunku do osi¹ganych przychodów ze sprzeda¿y w realizowanym przedsiêwziêciu

œredni

43

36,14%

Nieprawid³owoœæ sporz¹dzanych sprawozdañ finansowych oraz informacji z rozliczeñ œrodków finansowych

œredni

50

42,02%

îród³o: praca w³asna [11].

Wed³ug oceny osób ankietowanych, najwiêkszym zagro¿eniem dla zachowania p³ynnoœci finansowej Uczelni mo¿e byæ nieefektywne wykorzystywanie zasobów finansowych i rzeczowych w Uczelni. Nie odnotowane zosta³o ¿adne
z wytypowanych ryzyk, jako posiadaj¹ce niski lub niemaj¹ce wp³ywu na p³ynnoœæ finansow¹ Uczelni.
Jako najwa¿niejsze czynniki decyduj¹ce o przewadze konkurencyjnej Uczelni
uznaje siê: silny potencja³ naukowy i intelektualny oraz nowoczesn¹ infrastrukturê dydaktyczn¹, naukowo-badawcz¹ i socjaln¹. Zapewnienie powy¿szych czynników na odpowiednim poziomie zale¿y w przewa¿aj¹cej mierze od wysokoœci
œrodków finansowych przydzielanych Uczelni z bud¿etu pañstwa.
W celu zapewnienia ci¹g³oœci dzia³alnoœci Uczelni za wa¿ne wskazano: pozyskiwanie klienta poprzez uatrakcyjnianie i dostosowywanie oferty dydaktycznej

Zarz¹dzanie ryzykiem w uczelniach publicznych na przyk³adzie Szko³y G³ównej...

109

i badawczej do potrzeb rynku, zabezpieczenie nowoczesnej bazy dydaktycznej,
zaplecza sprzêtowego i laboratoryjnego, zasobów bibliotecznych oraz dbanie
o wysok¹ jakoœæ kszta³cenia, rozwijanie wspó³pracy z przedsiêbiorcami oraz jednostkami naukowo-badawczymi, powo³anie inkubatora przedsiêbiorczoœci.
Osoby ankietowane wskaza³y, ¿e poprawnoœæ komunikacji oraz przep³ywu informacji zale¿y w du¿ej mierze od jakoœci i warunków wspó³pracy oraz przychylnoœci panuj¹cej pomiêdzy wszystkimi uczestnikami procesu komunikacji.
Przeprowadzona ankieta dostarczy³a informacji o tym, jakie dzia³ania zdaniem osób ankietowanych nale¿y podejmowaæ w celu usprawnienia procesu
zarz¹dzania ryzykiem w Uczelni, poprawienia skutecznoœci oraz efektywnoœci
realizacji podejmowanych dzia³añ.
Kadra pracownicza Uczelni zalicza do bardzo wa¿nych czynników, maj¹cych
wp³yw na efektywnoœæ i racjonalnoœæ realizowanych dzia³añ: sprawnoœæ organizacyjn¹ i kadrow¹, sprawny system komunikacji miêdzyludzkiej, zachowanie
spójnoœci celów wspó³pracuj¹cych komórek, jasno sprecyzowane cele i zadania
realizowane na danym stanowisku – okreœlone w zakresach obowi¹zków, dyscyplinê pracy oraz egzekwowanie odpowiedzialnoœci.
Analiza wyników ankiety wykaza³a niedostateczn¹ znajomoœæ przez niektórych pracowników wdro¿onych w Uczelni procedur dotycz¹cych zarz¹dzania ryzykiem, w tym Polityki zarz¹dzania ryzykiem.
Wskazuje to na potrzebê organizowania okresowych szkoleñ dotycz¹cych ryzyka dla poszczególnych grup pracowników wszystkich szczebli, równie¿ w zakresie praktycznym. Szkolenia o charakterze doradczym i uœwiadamiaj¹cym
mog³yby byæ przeprowadzane przez audytora wewnêtrznego.
Zasadnym zdaje siê byæ promowanie i odpowiednie nagradzanie osób aktywnych, przejawiaj¹cych w³asn¹ inicjatywê. Wyró¿nianie pracowników ambitnych
mo¿e zachêciæ ich do jeszcze bardziej aktywnego uczestnictwa w opracowywaniu
i aktualizowaniu procedur wewnêtrznych, chocia¿by poprzez zg³aszanie propozycji dokonania potrzebnych zmian usprawniaj¹cych.
Po¿ytecznym dzia³aniem jest z pewnoœci¹ organizowanie wspólnych spotkañ,
powo³ywanie zespo³ów roboczych sk³adaj¹cych siê z pracowników o ró¿nych
specjalnoœciach, w celu realizacji okreœlonych zadañ. Na wspólnych spotkaniach
pracownicy maj¹ mo¿liwoœæ swobodnego zg³aszania wszelkich potencjalnych ryzyk, nieprawid³owoœci, mo¿liwoœci wyst¹pienia b³êdów (istota burzy mózgów).
W zarz¹dzaniu ryzykiem istotne jest równie¿ uœwiadamianie pracownikom
wszystkich szczebli, jak wa¿na w osi¹gniêciu za³o¿onych celów i zadañ Uczelni
jest jakoœæ i terminowoœæ wykonywanej przez nich pracy.
Znacz¹cy wp³yw na funkcjonowanie systemu zarz¹dzania ryzykiem w Uczelni ma kadra kierownicza poprzez sprawne podejmowanie dzia³añ dotycz¹cych
ryzyka, jak te¿ osoba ds. zarz¹dzania ryzykiem poprzez koordynacjê i integrowanie tych dzia³añ.
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Istotn¹ rolê w zarz¹dzaniu ryzykiem odgrywa równie¿ wsparcie ze strony
audytora wewnêtrznego pomocnymi radami i propozycjami s³u¿¹cymi poprawie
KIEROWNIK JEDNOSTKI
Personel kierowniczy:
efektywnoœci zarz¹dzania
Planowanie
ryzykiem. Audytor wewnêOrganizowanie
Motywowanie
trzny powinien równie¿
Wspieranie
wspieraæ kierownika jednoKontrolowanie
Egzekwowanie
stki przy podejmowaniu deodpowiedzialnoœci
cyzji.
PRACOWNICY
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sprawnoœæ systemu zarz¹dzania
ryzykiem w Uczelni zale¿y
Informacja zwrotna
od wielu wzajemnie powi¹zanych ze sob¹ uwarunkoRys. 4. Organizacja sprawnej komunikacji w jednostce
wañ, tj. m.in. od mo¿liwoœci
îród³o: praca w³asna [11].
kadrowych i finansowych,
stopnia zaanga¿owania kadry dydaktyczno-badawczej, studentów i administracji, warunków sprzêtowych i lokalowych, efektywnoœci gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi.
Wspó³dzia³anie

Komunikacja

Atmosfera
wspó³pracy

6. Podsumowanie
Wspó³czesny œwiat bardzo szybko siê rozwija, podlega ci¹g³ym zmianom, postêpowi w innowacjach technologicznych oraz rosn¹cej globalnej konkurencji.
Wszystko to przysparza podmiotom, równie¿ tym nale¿¹cym do sektora finansów publicznych, wiele trudnoœci we w³aœciwej ocenie przysz³ych mo¿liwoœci
i zagro¿eñ.
W celu zwiêkszenia prawdopodobieñstwa zrealizowania przez organizacjê
wyznaczonych celów konieczne jest nieustanne rozpoznawanie ryzyka zwi¹zanego z realizacj¹ planowanych dzia³añ, przeprowadzanie analizy zidentyfikowanego ryzyka oraz podejmowanie skutecznych i efektywnych reakcji na pojawiaj¹ce
siê ryzyko, tj. zarz¹dzania ryzykiem.
Podejmowane dzia³ania w ramach systemu zarz¹dzania ryzykiem powinny
byæ racjonalne, zgodne z przyjêtymi w jednostce procedurami zarz¹dzania ryzykiem, w pe³ni realizowane i odpowiednio udokumentowane.
System zarz¹dzania ryzykiem powinien byæ systematycznie doskonalony,
usprawniany i dostosowywany do zmieniaj¹cych siê warunków prowadzonej
dzia³alnoœci oraz wymagañ otoczenia.
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Zmieniaj¹ce siê warunki, w jakich funkcjonuj¹ uczelnie, wymagaj¹ ci¹g³ego
dostosowywania oferty dydaktycznej i badawczej do ewoluuj¹cych potrzeb rynku, który stawia przed uczelniami coraz to wiêksze i bardziej z³o¿one wymagania.
Rozwój innowacji powoduje, ¿e realizowane s¹ coraz bardziej z³o¿one projekty
wymagaj¹ce udzia³u wykwalifikowanych specjalistów z ró¿nych dziedzin.
Zarz¹dzanie ryzykiem jest procesem, który wymaga wbudowania w kulturê
danej Uczelni, ci¹g³ego rozwijania œwiadomoœci pracowników, a zw³aszcza kierownictwa o celach i korzyœciach z zarz¹dzania. Powinna byæ egzekwowana
odpowiedzialnoœæ za kontrolê ryzyka zwi¹zanego z realizacj¹ przydzielonych zadañ.
Aby osi¹gn¹æ wysok¹ skutecznoœæ i efektywnoœæ systemu zarz¹dzania ryzykiem, konieczna jest realizacja tego procesu kompleksowo, w sposób ci¹g³y,
w ca³ej Uczelni poprzez pracowników wszystkich szczebli, stosownie do pe³nionej przez nich roli w zarz¹dzaniu ryzykiem na zajmowanym stanowisku pracy.
W celu zapewnienia dynamicznego rozwoju Uczelni bardzo wa¿nym wyzwaniem dla kadry kierowniczej jest dbanie o sprawnie i efektywnie dzia³aj¹cy system zarz¹dzania ryzykiem, warunkuj¹cy realizacjê celów i zadañ, okreœlonych
w strategii dzia³alnoœci jednostki.
Podsumowuj¹c rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, ¿e wspó³czeœnie zarz¹dzanie
ryzykiem jest niezbêdne w celu umo¿liwienia wczeœniejszego rozpoznawania,
eliminowania b¹dŸ ograniczania do akceptowalnego poziomu ci¹gle pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ w dzia³alnoœci operacyjnej ka¿dej jednostki, które mog¹
zagroziæ w realizacji zadañ i osi¹ganiu wyznaczonych celów.
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The article deals with the problems of risk management in the units
of public finances sector on the example of the Main School of Fire Service
being the university of public services. The article presents the basic notions
of risk and risk management. The legal basis regulating the risk
management in the units of public finances sector have been showed.
In the next part of the paper, the author presents the general description
of the Main School of Fire Service, discusses the way the risk management
system is implemented as well as the general principles of its working
at School. In order to show it, the legal acts being in force in the Main
School of Fire Service, dealing with the risk management, have been
presented.
In the last part of the article, the author discusses the results
of conducted survey which deal with the risk management at School.
In that part of the paper the author concentrates mainly on those risk factors
which, according to the respondents, have considerable influence on the
fulfillment of the statutory aims of the School defined in the strategy as well
as on the preserving the financial liquidity and gaining the competitive
position on the market.
Constantly changing conditions in which the units are working,
influence the fulfillment of assumed aims and targets. State universities
activity as well as the activity of other units of public finances sector are
at higher and higher risk. It causes the necessity of both, the
implementation of the risk management system as well as the term
updating of the system assumptions.

SUMMARY

Risk Management in State Universities
on the Example of Main School of Fire Service
Being the Unit of Public Finances Sector
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Omówienie
LEAD

Bezpieczeñstwo w aspekcie zagro¿eñ militarnych
W artykule przedstawiono szerokie uwarunkowania problematyki bezpieczeñstwa w ogóle, zwracaj¹c przy tym uwagê na ci¹gle zwiêkszaj¹cy siê zakres tej problematyki. Bezpieczeñstwo przedstawiono jako pewien stan systemu, w ramach którego funkcjonujemy, zapewniaj¹cy jego trwanie
w obecnym kszta³cie, realizacjê jego celów i rozwój dostosowany do
naszych oczekiwañ. W dalszej czêœci artyku³u zwrócono uwagê na ró¿norodnoœæ zagro¿eñ, wœród których szczególn¹ rolê odgrywaj¹ zagro¿enia militarne. Potrzeba sprostania im jest powinnoœci¹ kraju, w tym jego si³ zbrojnych.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo, bezpieczeñstwo militarne, zagro¿enia,
si³y zbrojne.
Keywords: security, military security, threats, armed forces.

W 1989 r. zapocz¹tkowano w Polsce wielkie reformy, które zmieni³y system polityczny, gospodarkê i politykê zagraniczn¹, tworz¹c podstawy nowoczesnego,
niepodleg³ego pañstwa i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Du¿a ró¿norodnoœæ
wspomnianej problematyki oraz jej nadzwyczajna z³o¿onoœæ stanowi¹ tematykê
badañ wielu zespo³ów badawczych oraz Ÿród³o zainteresowania niemniej licznej
grupy pracowników naukowo-badawczych. Jednym z najwa¿niejszych, chocia¿
bardzo ogólnym problemem, jest bezpieczeñstwo naszego kraju, rozpatrywane
w zale¿noœci od potrzeb i zainteresowañ z ró¿nych punktów widzenia, w tym równie¿ militarnego.
Przypomnijmy, ¿e tradycyjne bezpieczeñstwo pañstwa by³o uto¿samiane
przede wszystkim z si³¹ wojskow¹. Wed³ug uproszczonego schematu: zagro¿enie, to agresja (wojna), a bezpieczeñstwo, to obrona militarna. Obecnie, w powszechnym rozumieniu, bezpieczeñstwo, to stan pewnoœci, spokoju,
zabezpieczenia oraz stan jego poczucia. Oznacza ono równie¿ brak zagro¿eñ
i ochronê przed niebezpieczeñstwem. Obserwujemy równie¿ zjawisko, gdzie ten
spokój uzale¿niony jest od coraz wiêkszej liczby elementów. Bezpieczeñstwo bowiem obejmuje coraz to nowe problemy: terroryzm miêdzynarodowy, zorganizo-
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wan¹ przestêpczoœæ mafijn¹, nielegalny handel broni¹, braki ¿ywnoœci
surowców, a nawet wody, zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego cz³owieka, niekontrolowany przyrost naturalny, choroby epidemiczne (oraz AIDS), znacz¹ce
dysproporcje rozwojowe i inne.
Wœród potrzeb odczuwalnych przez ka¿dego z nas i wszystkich jako cz³onków
rozmaitych grup spo³ecznych, zasadnicze znaczenie ma poczucie bezpieczeñstwa
rozumianego jako pewien stan systemu, w ramach którego funkcjonujemy, zapewniaj¹cy jego trwanie w obecnym kszta³cie, realizacjê jego celów i rozwój dostosowany do naszych oczekiwañ dotycz¹cych przysz³oœci tego systemu.
Potrzeba bezpieczeñstwa i stabilnoœci warunków ¿ycia by³a zawsze nieod³¹cznym elementem ludzkiej egzystencji, ale wspó³czeœnie sta³a siê szczególnie
dominuj¹ca. Wynika to z ogromnej nieprzewidywalnoœci jutra cechuj¹cej nasze
czasy, o których zwyk³o siê mówiæ, ¿e jedyne co w nich pewne, to zmiana. Do
tego dochodzi jeszcze, zwi¹zane z globalizacj¹, coraz wiêksze uzale¿nienie funkcjonowania pañstw i egzystencji ich obywateli od zjawisk i procesów dokonuj¹cych
siê w odleg³ych miejscach ziemskiego globu.
Ka¿de pañstwo ma swoj¹ racjê stanu. Stanowi ona tzw. dobro wspólne, które
wynika ze strategicznych celów polityki wewnêtrznej i zagranicznej danego pañstwa. Na owo dobro wspólne sk³ada siê:
l
suwerennoœæ i niepodleg³oœæ,
l
integralnoœæ terytorialna,
l
rozwój gospodarczy i spo³eczny oraz kulturowy (cywilizacyjny),
l
wolnoœæ, równoœæ i braterstwo obywateli gwarantuj¹ce im bycie równouprawnionym cz³onkami spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Kluczowym elementem racji stanu jest bezpieczeñstwo, czyli zapewnienie
istnienia trwa³ego zespo³u politycznych, spo³ecznych, ekonomicznych, kulturowych, technicznych i ekologicznych uwarunkowañ funkcjonowania pañstwa, od których zale¿y istnienie danego pañstwa i godne ¿ycie obywateli
zgodnie z ich systemem wartoœci. Zapewnienie bezpieczeñstwa jest konstytucyjnym obowi¹zkiem pañstwa, coraz trudniejszym do spe³nienia w warunkach
s³abn¹cej jego roli w nastêpstwie pog³êbiaj¹cej siê globalizacji i coraz silniejszej
pozycji korporacji transnarodowych i krajowych stosunkach gospodarczych
oraz politycznych.
Aby pañstwo mog³o spe³niæ ten obowi¹zek, musi dysponowaæ instytucjami
chroni¹cymi jego bezpieczeñstwo. Musi byæ tak¿e wyposa¿one w atrybuty daj¹ce
poczucie bezpieczeñstwa, jak te¿ umieæ identyfikowaæ zagro¿enia tego bezpieczeñstwa. Dba³oœæ o bezpieczeñstwo pañstwa wynika z troski o dobro wspólne,
ale jest warunkiem realizacji tego dobra. Mo¿na j¹ traktowaæ w sposób zindywidualizowany, odnosz¹c kwestiê bezpieczeñstwa do jednego pañstwa lub te¿ odnosiæ siê do grupy pañstw.
Zarówno w jednym, jak i w drugim ujêciu, kwestia bezpieczeñstwa pañstw
(pañstwa), ma kluczowe znaczenie dla stosunków miêdzynarodowych, dotyczy
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bowiem tego, jak relacje istniej¹ce miêdzy pañstwami wp³ywaj¹ na ich politykê
oraz gospodarkê, jak perspektywicznie ujmowana sytuacja polityczna i ekonomiczna danego pañstwa (grupy pañstw) rzutuje na stosunki miêdzy nimi.
¯adne pañstwo nie istnieje w odosobnieniu, zawsze pozostaje w relacjach z innymi organizacjami tego typu. Te relacje mo¿na rozpatrywaæ jako wieloelementow¹ sieæ powi¹zañ lub stosunek danego pañstwa do wszystkich innych pañstw
traktowanych jako otoczenie miêdzynarodowe. Niezale¿nie jak na te relacje popatrzymy, powinniœmy dostrzegaæ wynikaj¹ce z nich przes³anki rozwoju i realizacji
celów danego pañstwa, a zarazem zagro¿enia dla jego funkcjonowania i rozwoju
– dla bezpieczeñstwa. Stawianie kwestii bezpieczeñstwa ma bowiem sens o tyle,
o ile istnieje jakieœ realne czy nawet potencjalne niebezpieczeñstwo wyra¿aj¹ce siê
stanem daj¹cego siê zdefiniowaæ zagro¿enia.
Bezpieczeñstwo pañstw mo¿emy rozpatrywaæ wed³ug kryterium jego zasiêgu
i rozwa¿aæ je w kontekœcie globalnym, regionalnym i krajowym. Mo¿emy je jednak tak¿e rozwa¿aæ wed³ug kryterium przedmiotowego, bowiem jest ono w rzeczywistoœci agregatem sk³adaj¹cym siê ze wzajemnie powi¹zanych i wzajemnie siê
warunkuj¹cych jego przejawów. Mówi¹c o bezpieczeñstwie pañstw, mamy na myœli zarówno bezpieczeñstwo militarne, spo³eczne, ekonomiczne, socjalne, technologiczne, jak i epidemiologiczne.
Kwestia bezpieczeñstwa pañstwa pojawia siê wówczas, gdy istnieje, lub mo¿e
zaistnieæ coœ, co mo¿e spowodowaæ istotne zak³ócenia w funkcjonowaniu danego
pañstwa lub grupy pañstw, hamowaæ lub utrudniaæ rozwój, zagra¿aæ istnieniu
w obecnym kszta³cie b¹dŸ prowadziæ do utraty wartoœci istotnych dla w³adzy publicznej lub obywateli danego pañstwa.
Bezpieczeñstwo pañstw ma aspekt zarówno obiektywny, jak i subiektywny.
Aspekt obiektywny wyra¿a siê w pojawieniu siê realnych zagro¿eñ dla istnienia
i rozwoju danego pañstwa w jego obecnym kszta³cie. Aspekt subiektywny natomiast wyra¿a siê w poczuciu bezpieczeñstwa (lub zagro¿enia) pojawiaj¹cym siê
u w³adzy publicznej i/lub u obywateli. Rzecz bowiem nie tylko w tym czy bezpieczeñstwo b¹dŸ jego zagro¿enie, obiektywnie istnieje, czy nie, ale przede wszystkim w tym, czy w³adza publiczna i obywatele czuj¹ siê bezpiecznie, co
oczywiœcie nie zwalnia ich z nieustannej troski o bezpieczeñstwo, bo nie mo¿na
myœleæ o bezpieczeñstwie jedynie wtedy, gdy jest ono realnie zagro¿one. Trzeba
o nie dbaæ stale, tak by zagro¿enia eliminowaæ, odsuwaæ i minimalizowaæ, a gdy
pojawi¹ siê, byæ przygotowanym na podjêcie wynikaj¹cych z nich wyzwañ.
Wprawdzie „bezpieczeñstwo nie jest wszystkim, ale wszystko od niego zale¿y,
bo bez bezpieczeñstwa wszystko jest niczym”1. Bezpieczeñstwo jest obok wolnoœci podstawowym warunkiem funkcjonowania i rozwoju pañstw, przy czym te
wartoœci, czy jak kto woli cechy, nie s¹ wzglêdem siebie substytucyjne, lecz
komplementarne.
1

wehry

Nauman K.: by³y przewodnicz¹cy komitetu wojskowego NATO i generalny inspektor Bundes-
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Bezpieczeñstwo pañstwa mo¿e siê wyra¿aæ w odpornoœci pañstwa na powstawanie sytuacji niebezpiecznych dla jego dzisiejszej egzystencji i przysz³oœci, czyli
zagro¿eñ jego funkcjonowania i rozwoju. Mo¿e byæ rozumiane jako zdolnoœæ
pañstwa do ochrony warunków oraz mechanizmu jego funkcjonowania i rozwoju
przed wewnêtrznymi i zewnêtrznymi zagro¿eniami. Mówi¹c o bezpieczeñstwie
pañstwa, mo¿emy mieæ na myœli to, ¿e nie istniej¹ okreœlone zagro¿enia jego funkcjonowania i rozwoju, ale tak¿e mo¿emy pod tym pojêciem rozumieæ wartoœci
egzystencjalne, których istnienie daje poczucie stabilnoœci, niezawodnoœci
i trwa³oœci stanu pañstwa uwa¿anego za korzystny dla realizacji jego celów wspólnych, jak równie¿ indywidualnych celów ka¿dego z jego obywateli. Brak tych wartoœci skutkuje poczuciem zagro¿enia, niepewnoœci i zagro¿enia tego, co dla danego
pañstwa wa¿ne. Bezpieczeñstwo mo¿e byæ rozumiane jako system instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych gwarancji likwidacji lub minimalizacji zagro¿eñ
b¹dŸ do niedopuszczenia do ich pojawienia siê, b¹dŸ uwra¿liwienia siê na nie.
W oparciu o przytoczone okreœlenia, mo¿na stwierdziæ, ¿e podstaw¹ tworzenia bezpieczeñstwa narodowego jest powszechna ochrona i obrona narodowa,
traktowane jako naczelna misja i obowi¹zek kolejnych pokoleñ Polaków. Jest ni¹
równie¿ zasadnicza czêœæ organizacji pañstwa, obejmuj¹ca przygotowanie
spo³eczeñstwa, zasobów i terytorium do ochrony i obrony przed zagro¿eniami.
W³adze naszego kraju, pamiêtaj¹c o doœwiadczeniach historycznych oraz kieruj¹c siê wyczuciem wspó³czesnych uwarunkowañ geopolitycznych, podjê³y
wysi³ki zmierzaj¹ce do zapewnienia trwa³ego bezpieczeñstwa pañstwa. Zapewnia
je udzia³ Polski w koalicyjnym uk³adzie obronnym, którego uczestników ³¹cz¹
wspólne interesy bezpieczeñstwa i wspólny interes wartoœci.
Wejœcie Rzeczypospolitej Polski do NATO2, euroatlantyckiej struktury bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, jest historycznym sukcesem naszej polityki zagranicznej. Wzmocniliœmy w³asne zdolnoœci obronne i w³¹czyliœmy Polskê do
grona pañstw tworz¹cych strefê stabilizacji i pokoju w Europie.
Podstaw¹ prawn¹ Sojuszu jest podpisany w kwietniu 1949 r. Traktat Pó³nocnoatlantycki, nazywany tak¿e – od miejsca podpisania – Traktatem Waszyngtoñskim3. Zgodnie z nim, NATO jest stowarzyszeniem wolnych pañstw
po³¹czonych wol¹ zachowania w³asnego bezpieczeñstwa drog¹ wspólnych gwarancji i ustabilizowanych stosunków z innymi krajami, a jego g³ównym celem jest
zagwarantowanie œrodkami politycznymi i militarnymi wolnoœci i bezpieczeñstwa wszystkim swoim cz³onkom. Si³a NATO, bêd¹c wypadkow¹ si³¹ jego cz³onków, jest bardzo du¿a, a s³aboœæ militarna jakiegoœ kraju oznacza os³abienie
Sojuszu. W tym kontekœcie w³¹czenie Polski do NATO nie mo¿e oznaczaæ naszej
2

12 marca 1999 r. w ma³ym miasteczku Independence w amerykañskim stanie Missouri, ówczesny szef polskiej dyplomacji Bronis³aw Geremek przekaza³ na rêce Sekretarz Stanu USA Madeleine Albright, akt przyst¹pienia Polski do Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego. Z t¹ chwil¹ Polska sta³a siê formalnie stron¹ Traktatu – cz³onkiem Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego.
3
Podpisany Traktat jest w zgodzie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który potwierdza niezbywalne prawa ka¿dego niepodleg³ego pañstwa do samodzielnej i zbiorowej obrony.
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beztroski w sprawach obronnoœci, bowiem w przypadku NATO ka¿dy z cz³onków Sojuszu powinien pamiêtaæ, ¿e na pierwszym miejscu musi stawiaæ w³asne
zdolnoœci obronne. Taki te¿ jest podstawowy nakaz wynikaj¹cy z przyjêcia Polski
do NATO – musimy zadbaæ o sprawny system obronny i zbudowaæ nowoczesne
si³y zbrojne.
Rzeczpospolita Polska przyst¹pi³a do organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego 24 kwietnia 1999 r. Dokonane w ten sposób rozszerzenie NATO ostatecznie przekreœli³o porz¹dek ja³tañski na naszym kontynencie. Z kolei Polska
– w wyniku tego rozszerzenia – sta³a siê czêœci¹ skutecznego systemu sojuszniczego, daj¹cego gwarancjê bezpieczeñstwa i stwarzaj¹cego warunki stabilnego rozwoju.
Niemal równoczeœnie z dokonywanymi zmianami w obszarze budowy systemu
bezpieczeñstwa RP pojawi³y siê jakoœciowe nowe wyzwania i zagro¿enia, których
zakres rozszerzy³ siê znacznie w porównaniu z tradycyjnie uto¿samianym zagro¿eniem zwi¹zanym z groŸb¹ ataku (agresji). Wspó³czesne zagro¿enia bezpieczeñstwa narodowego mo¿na okreœliæ jako potencjalne lub istniej¹ce zjawiska,
sytuacje b¹dŸ dzia³ania godz¹ce w wartoœci i interesy narodowe, stwarzaj¹ce niebezpieczeñstwo dla: ¿ycia i zdrowia, warunków bytu, mienia i œrodowiska oraz
destrukcji organizacji ¿ycia spo³ecznego i pañstwowego.
Zauwa¿my, ¿e okreœlenie wspó³czesnego charakteru zagro¿eñ jest podstawowym krokiem w procesie tworzenia bezpieczeñstwa narodowego, gdy¿ tylko ich
pe³ny obraz daje mo¿liwoœæ równoczesnego rozpatrzenia stanu organizacji bezpieczeñstwa. Pamiêtajmy przy tym, ¿e stan ten mo¿e os³abiaæ zagro¿enia lub czyniæ spo³eczeñstwo bezbronne wobec zagro¿eñ. Celowe i konieczne zatem jest
rozpatrywanie bezpieczeñstwa narodowego w powi¹zaniu z zagro¿eniami i stanem organizacji bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. Za takim podejœciem przemawiaj¹:
1. Rosn¹ca zale¿noœæ bezpieczeñstwa narodowego od tego, co dzieje siê za granic¹ – w tym przypadku szczególne znaczenie ma utrzymanie zagro¿eñ z dala
od terytorium Polski oraz rozwi¹zywanie kryzysów na wczesnym etapie ich
rozwoju.
2. Rosn¹ca otwartoœæ pañstw na przep³yw towarów, informacji i osób bêd¹ca zarówno wynikiem upadku buforów granicznych z okresu konfrontacji NATO
z Uk³adem Warszawskim, jak i wzrostu wspó³pracy gospodarczej.
3. Koniecznoœæ wspó³uczestniczenia w tworzeniu bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, nie tylko w formie przynale¿noœci do ONZ, UE i NATO, ale równie¿ udzia³u wojska w operacjach pokojowych i humanitarnych.
4. Korzystanie z doœwiadczeñ innych pañstw w tworzeniu bezpieczeñstwa narodowego, zw³aszcza pañstw przoduj¹cych cywilizacyjnie, których „œladem rozwoju” pod¹¿a Polska.
Bardzo wyraŸnemu zmniejszeniu uleg³y zagro¿enia wojn¹ na skalê globaln¹
i kontynentaln¹. Temu zjawisku towarzyszy jednak wzrost liczby napiêæ i konflik-
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tów lokalnych, stwarzaj¹cych zagro¿enia kryzysowe dla szerszej spo³ecznoœci
miêdzynarodowej. Zagro¿enia kryzysowe mog¹ przybraæ charakter polityczno-militarny lub niemilitarny – obecnie najbardziej prawdopodobny. îród³a tych
zjawisk mog¹ mieæ pod³o¿e polityczne, spo³eczne, ekonomiczne, etniczne lub religijne. Ich oddzia³ywanie na bezpieczeñstwo Polski mo¿e siê przejawiaæ bezpoœrednio lub poœrednio.
Zagro¿enie bezpoœrednie mog¹ wynikaæ z sytuacji spowodowanych przez
ukryt¹ lub jawn¹ groŸbê zastosowania przemocy przeciwko Polsce lub jej sojusznikom, nie tylko w postaci agresji zbrojnej, ale równie¿ uderzeñ miêdzynarodowych organizacji terrorystycznych. Celem takiej groŸby mo¿e byæ np. d¹¿enie do
wymuszenia po¿¹danych zachowañ politycznych i ustêpstw.
Zagro¿enia poœrednie z kolei wynika z ewentualnego zaanga¿owania Polski
w miêdzynarodowe wysi³ki na rzecz rozwi¹zania sytuacji kryzysowych, które
mo¿e powodowaæ wzrost zagro¿enia obywateli RP przebywaj¹cych w rejonie
konfliktu lub w jego pobli¿u, a tak¿e wzrost ryzyka zagro¿enia terytorium Polski akcjami odwetowymi.
Najwa¿niejsz¹ cech¹ zagro¿enia bezpieczeñstwa jest zagro¿enie militarne rozumiane najogólniej jako potencjalne lub istniej¹ce niebezpieczeñstwo u¿ycia przemocy przeciwko wartoœciom i interesom narodowym. îród³em zagro¿enia
militarnego bezpieczeñstwa narodowego i miêdzynarodowego jest nie tylko potencja³ militarny innych pañstw i mo¿liwoœci ich agresywnego u¿ycia, ale tak¿e
w³asna s³aboœæ militarna b¹dŸ bezbronnoœæ prowokuj¹ca przeciwników do u¿ycia
przemocy. Przed Polsk¹ stoi wyzwanie tworzenia systemu obronnego zdolnego
zapewniæ Polsce samodzielne odstraszanie i obronê oraz wype³nienie zadañ obrony wspólnej NATO. Potrzeba zwiêkszenia potencja³u obronnego pañstwa,
w szczególnoœci Si³ Zbrojnych, wynika z zagro¿eñ jakie mog¹ w przysz³oœci stan¹æ
przed naszym krajem.
Podsumowuj¹c analizê wspó³czesnych zagro¿eñ bezpieczeñstwa narodowego
i miêdzynarodowego oraz stanu organizacji bezpieczeñstwa Polski i œwiata, ich
wp³yw na tworzenie bezpieczeñstwa narodowego mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co.
l
jakkolwiek ust¹pi³o widmo zag³ady j¹drowej cywilizacji po zakoñczeniu konfrontacji UW – NATO, to jednak nad œwiatem wci¹¿ wisi widmo zag³ady wojskowymi i cywilnymi œrodkami masowego ra¿enia;
l
nieustanny postêp techniki oprócz korzyœci przynosi coraz wiêksze zagro¿enia dla ludzkoœci oraz uzale¿nienie bezpieczeñstwa od sprawnego funkcjonowania urz¹dzeñ technicznych;
l
terroryzm, wykorzystuj¹c wspó³czesne wojskowe i cywilne œrodki ra¿enia
oraz dostêp do obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury krytycznej przekszta³ci³
siê megaterroryzm – najwiêksze zagro¿enie bezpieczeñstwa narodowego
i miêdzynarodowego.
Pañstwa cz³onkowskie s¹ zobligowane do realizacji obrony wspólnej wynikaj¹cej z Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego z 1949 r. W tym celu powo³ano system
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integrowania planów narodowej obrony poszczególnych pañstw, w ramach tzw.
planowania kolektywnej obrony Sojuszu, w celu realizacji uzgodnionych celów
wojskowych. Proces zintegrowania planowania obronnego NATO dotyczy
podstawowych dziedzin funkcjonowania sfery militarnej: najwa¿niejszej – si³
zbrojnych, oraz: uzbrojenia, logistyki, infrastruktury, systemów dowodzenia,
kierowania i ³¹cznoœci, obrony cywilnej.
Efektem wspó³pracy z Sojuszem by³o uzgodnienie wielkoœci polskiego
wk³adu do NATO, w postaci konkretnych formacji i jednostek wojskowych, ustalenie poziomu ich gotowoœci bojowej oraz okreœlenie wymagañ wobec dowództw,
sztabów i wojsk, które Polska wnosi do Sojuszu.
Podstawowa rola si³ zbrojnych Sojuszu sprowadza siê do zapewnienia pokoju,
integralnoœci terytorialnej, niezale¿noœci politycznej, a tym samym bezpieczeñstwa pañstwom cz³onkowskim. Wojska musz¹ byæ zdolne do odstraszania i obrony, utrzymania b¹dŸ odtwarzania integralnoœci terytorialnej pañstw – uczestników
Sojuszu, do zmuszenia agresora do zaprzestania dzia³añ i wycofania siê, a wiêc zakoñczenia konfliktu.
Równie wa¿ne jest kontrolowanie, ochrona i obrona terytorium, zapewnienie
nieograniczonego dostêpu do morskich, powietrznych i l¹dowych linii komunikacyjnych, kontrola obszarów morskich, skuteczna obrona powietrzna.
Od uczestnika Sojuszu, jakim jest Polska, wymaga siê:
l
ustanowienia trwa³ego, demokratycznego systemu politycznego z wolnymi
wyborami, stabilnymi instytucjami w³adzy ustawodawczej i wykonawczej,
poszanowania praw i swobód obywatelskich oraz demokratyczn¹ kontrol¹
nad si³ami zbrojnymi;
l
bezwarunkowego zaakceptowania zasady wspólnej obrony oraz w razie potrzeby przyjêcia na swoje terytorium wojsk i instalacji NATO;
l
uczestniczenia w zintegrowanej strukturze obronnej NATO (³¹cznie z delegowaniem personelu do po³¹czonych dowództw);
l
przyjêcia natowskich zasad planowania obronnego, w tym jego przejrzystoœci;
l
uznania podstawowych zasad polityki NATO i za³o¿eñ Koncepcji Strategicznej Sojuszu;
l
osi¹gniêcia minimalnej, niezbêdnej zdolnoœci do wspó³dzia³ania si³ zbrojnych (interoperacyjnoœæ), a w dalszej perspektywie – ich kompatybilnoœci,
zgodnie z wymogami okreœlonymi przez NATO.
Indywidualna zdolnoœæ obronna (samoobrona) uczestnika Sojuszu plasuje siê
przed pomoc¹ kolektywn¹ w ramach obrony wspólnej, tworzy warunki do jej
udzielenia i warunkuje jej uzyskanie.
Zgodnie z wczeœniejszymi deklaracjami rz¹du RP do wspólnej obrony przeznaczono si³y operacyjne wraz z si³ami wsparcia bojowego i logistyczno-administracyjnego. Dokonaliœmy podzia³u Si³ Zbrojnych RP na Si³y Reagowania
i G³ówne Si³y Obronne.
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G³ównym celem polityki obrony narodowej, wynikaj¹cym z podstawowych
funkcji pañstwa oraz ustaleñ Konstytucji RP jest zapewnienie skutecznej ochrony i obrony interesów narodowych przed istniej¹cymi i potencjalnymi zagro¿eniami bezpieczeñstwa narodowego. Jednoczeœnie przed strategi¹ obrony
narodowej stoi zadanie wspó³udzia³u Polski w realizacji g³ównego celu wspólnoty obronnej NATO ujêtego w Traktacie Pó³nocnoatlantyckim: „Zdecydowanie
ochraniaæ wolnoœæ, wspólne dziedzictwo i cywilizacjê swych narodów oparte na
zasadach demokracji jednostki i praworz¹dnoœci”. Strategia obrony narodowej
jest czêœci¹ strategii bezpieczeñstwa narodowego, która stwierdza, ¿e Si³y Zbrojne RP s³u¿¹ zapewnieniu bezpieczeñstwa Polski i nios¹ pomoc sojusznicz¹ zgodnie z art. 5 Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego; ich celem jest tak¿e ochrona
polskich interesów oraz budowa pozycji Polski w NATO.
Zagwarantowaniu skutecznoœci wykonywania przez Si³y Zbrojne RP swych
zadañ powinna towarzyszyæ mo¿liwoœæ zwiêkszenia ich zdolnoœci operacyjnych
w zakresie:
l
ochrony wojsk przed broni¹ masowego ra¿enia;
l
podwy¿szenia sprawnoœci systemów dowodzenia, w tym bezpieczeñstwa systemów dowodzenia i bezpieczeñstwa, a tak¿e przewagi informacyjnej;
l
zapewnienia efektywnoœci dzia³añ bojowych oraz osi¹gniêcia wymaganych
standardów przez si³y zdolne do przerzutu;
l
zapewnienia mo¿liwoœci szybkiego przerzutu jednostek bojowych i ci¹g³oœci
wsparcia.
Si³y Zbrojne s¹ zobowi¹zane do przygotowania i utrzymywania potencja³u si³
ekspedycyjnych, umo¿liwiaj¹cych udzia³ w operacjach reagowania kryzysowego
i operacjach pokojowych prowadzonych na i poza terytorium Polski, w ramach
operacji NATO.
MISJE SYSTEMU WOJSKOWEGO

Misje pokojowe:
NATO
OBWE
ONZ

Koordynacja
Wsparcie w³adz
przygotowañ
i spo³eczeñstwa
oraz dzia³añ
w sytuacjach
w ochronie
szczególnych
i obronie
zagro¿eñ
narodowej
Rys. 1. Misje systemu wojskowego

Odstraszanie
i obrona Polski
Udzia³ w obronie
wspólnej NATO

Powszechne
wychowanie
i szkolenie
wojskowe

îród³o: opracowanie w³asne.

Mówi¹c o bezpieczeñstwie militarnym, musimy zwróciæ szczególn¹ uwagê na
Misje Si³ Zbrojnych RP (rys. 1). Przez pojêcie misji Si³ Zbrojnych mo¿na rozumieæ trwa³e i naczelne cele narodowe i pañstwowe, dla których realizacji tworzy
siê je i utrzymuje. W Polsce misje Si³ Zbrojnych wynikaj¹ z ustaleñ Konstytucji,
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Ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony RP, zobowi¹zañ soju szniczych
okreœlonych w Traktacie Pó³nocnoatlan tyckim oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych. Na ich podstawie wyró¿niono nastêpuj¹ce misje Si³ Zbrojnych RP:
1. Misje orê¿ne:
l odstraszania, ochrony i obrony Polski oraz udzia³ w obronie wspólnej
NATO;
l misje pokojowe (ONZ, NATO, OBWE, UE).
2. Misje nieorê¿ne:
l tworzenia w procesie powszechnego wychowania i szkolenia wojskowego
wiêzi pañstwowych, narodowych i spo³ecznych;
l wsparcia wojskowego w³adz i spo³eczeñstwa w sytuacjach szczególnych
zagro¿eñ i potrzeb.
3. Misja koordynacji ochronnej i obronnej:
l koordynacji wojskowych i cywilnych przygotowañ oraz dzia³añ w ochronie
i obronie narodowej.
Do wype³nienia wymienionych misji systemu wojskowego celowe jest okreœlenie
misji obrony terytorialnej, jako powszechnego, obok mobilnych wojsk operacyjnych, elementu nowoczesnej struktury militarnej, którego powi¹zanie z systemem
niemilitarnym w decyduj¹cy sposób wp³ywa na skutecznoœæ obrony narodowej.
l
Misje orê¿ne:
– ochrony i obrony miejscowej;
– wsparcia wojsk operacyjnych – w³asnych i wzmocnienia NATO.
l
Misje nieorê¿ne:
– ratowania, ochrony i pomocy humanitarnej;
– tworzenia postaw i wiêzi pañstwowych, narodowych i spo³ecznych.
l
Misja koordynacji obronnej:
– koordynacja wojskowych i cywilnych przygotowañ i dzia³añ ochronnych
i obronnych na szczeblu terytorialnym.
Wype³nienie misji systemu wojskowego odbywa siê poprzez realizacjê funkcji
si³ zbrojnych.
Dla Polski, jako cz³onka NATO, ka¿da wojna, niezale¿nie od jej skali, by³aby
wojn¹ prowadzon¹ w uk³adzie sojuszniczym – zgodnie z zasad¹, ¿e ka¿da agresja
na cz³onka NATO, w tym tak¿e na Polskê, jest agresj¹ przeciwko ca³emu NATO.
Polska musi braæ pod uwagê ewentualnoœæ wojny prowadzonej w obronie w³asnego terytorium, polegaj¹cej na odparciu bezpoœredniej agresji na terytorium
Polski i wojny prowadzonej poza swoim terytorium, ograniczonej do udzia³u
w odparciu agresji skierowanej przeciwko pañstwu sojuszniczemu. Wszystkie
uwarunkowania ewentualnych dzia³añ wojennych stanowi¹ punkt wyjœcia do
okreœlenia koncepcji ich prowadzenia.
W razie lokalnego konfliktu zbrojnego koncepcja zak³ada jak najszybsze odparcie agresji i rozbicie zgrupowania przeciwnika si³ami posiadanymi ju¿ w czasie pokoju, przy czym powinno to byæ realizowane nawet przy ograniczonym
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i nie natychmiastowym, oczywiœcie ze wzglêdów obiektywnych, udziale sojuszniczych si³ l¹dowych. Wymaga to dysponowania znaczn¹ iloœci¹ si³ reagowania,
zdolnych i gotowych do szybkiego u¿ycia. W razie przed³u¿ania siê konfliktu, anga¿owane by³yby dodatkowe si³y w³asne, rozwijane w wyniku mobilizacji, a tak¿e
dodatkowe si³y sojusznicze, niezbêdne do jego ostatecznego rozstrzygniêcia.
W przypadku wojny na du¿¹ skalê Si³y Zbrojne RP, od samego pocz¹tku,
dzia³aæ bêd¹ w ramach operacji po³¹czonych, prowadzonych w bezpoœredniej obronie Polski przez wielonarodowe zgrupowania sojusznicze, rozwiniête zawczasu
na naszym terytorium, w okresie pog³êbiania siê kryzysu i dzia³aj¹ce wed³ug
wspólnie opracowanych sojuszniczych planów operacyjnych. Strategia obrony
w razie wojny na du¿¹ skalê zak³ada skoordynowane wykorzystanie narodowego
potencja³u obronnego z u¿yciem na terytorium Polski odpowiednich si³ wzmocnienia sojuszniczego w celu niedopuszczenia do utraty terytorium oraz jak najszybszego rozbicia agresora i takiego zniszczenia jego potencja³u wojennego, aby
uniemo¿liwiæ mu podjêcie nastêpnej próby agresji – przy jednoczesnym maksymalnym zabezpieczeniu w³asnej ludnoœci i maj¹tku narodowego przed stratami
i zniszczeniami.
Podkreœlmy, ¿e sojusz z NATO i wspó³praca w zakresie bezpieczeñstwa jedynie wzmacnia narodowy system bezpieczeñstwa Polski, jest jednym ze œrodków
polityki bezpieczeñstwa narodowego. Nie powinien byæ podstaw¹ zapewnienia
bezpieczeñstwa narodowego – chocia¿by ze wzglêdu na zmiennoœæ i nietrwa³oœæ porozumieñ.
Polska w swej historii, licz¹c na pomoc z zewn¹trz, traci³a niepodleg³oœæ. Doœwiadczenia te powinny byæ przestrog¹ i podstaw¹ realnego spojrzenia na wiarygodnoœæ wspó³czesnych sojuszy i systemów bezpieczeñstwa. Niebezpieczne, dla
œwiadomoœci obronnej spo³eczeñstwa s¹ z³udzenia, ¿e sojusz lub systemy bezpieczeñstwa zbiorowego, w jakiœ istotny sposób mog¹ zast¹piæ w³asne wysi³ki w budowê narodowego systemu bezpieczeñstwa.
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Security in Terms of Military Threats
The article presents the broad determinants of security issues in general,
taking into account the ever increasing range of issues. Security was
presented as a state of the system under which we operate, ensuring its
survival in its current form, its objectives and development tailored to our
expectations. The remainder of this article has highlighted the diversity of
threats, among which the special role is played by the military threats. The
need to cope with them is the duty of the country, including its armed forces.
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Omówienie
LEAD

Okreœlenie obszarów bezpieczeñstwa
oraz ustalenie ich roli w zapewnieniu
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego1
Autorzy podjêli próbê okreœlenia obszarów bezpieczeñstwa pañstwa oraz
ustalenia ich roli w zapewnieniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Punktem wyjœcia by³a analiza wszystkich formalnych i nieformalnych Ÿróde³
w³adzy w Polsce. Wziêto pod uwagê wszystkie aspekty funkcjonowania pañstwa w zakresie systemu bezpieczeñstwa publicznego.
The authors have undertaken an attempt to determine national safety areas
and set their role in public safety and order. The starting point was the
analysis of all formal and informal authority sources in Poland. All aspects of
state functioning in public safety system were taken into consideration.
S³owa kluczowe: obszary bezpieczeñstwa, bezpieczeñstwo publiczne,
porz¹dek publiczny.
Keywords: safety areas, public safety, public order.

1. Wprowadzenie
Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny s¹ domen¹ funkcjonowania wielu organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz instytucji (w tym stra¿y, inspekcji i s³u¿b) w Polsce. Stanowi¹ równie¿ integraln¹ dziedzinê bezpieczeñstwa narodowego. Œwiadczy to o istotnoœci tego zagadnienia w kontekœcie prowadzenia
analiz bezpieczeñstwa pañstwa i jego obywateli.
W literaturze przedmiotu spotkaæ mo¿na ró¿ne podzia³y bezpieczeñstwa. Dokonywane s¹ one na podstawie miêdzy innymi ujêcia sektorowego, zrelatywizowania do charakteru przedmiotowych zagro¿eñ, zasiêgu ich oddzia³ywania,
a tak¿e w³aœciwych tym zagro¿eniom podmiotu i przedmiotu oddzia³ywañ. Mnogoœæ podzia³ów bezpieczeñstwa zdaje siê wynikaæ z bogatego dorobku nauk
1
Artyku³ zosta³ przygotowany w ramach realizacji projektu pt. System Bezpieczeñstwa Narodowego RP nr rej. O ROB/0076/03/001 realizowanego przez konsorcjum naukowo-przemys³owe AON-WSPol-UPH-SGSP-ASSECO i finansowanego ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.
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o bezpieczeñstwie. Mo¿e byæ równie¿ przydatna w kontekœcie analiz szeroko rozumianego bezpieczeñstwa o charakterze krajowym, regionalnym lub lokalnym.
Analizom tym s³u¿yæ mo¿e ponadto okreœlenie obszarów bezpieczeñstwa.
Niniejsza praca opisuje próbê pochylenia siê nad zagadnieniami dotycz¹cymi
obszarów bezpieczeñstwa w Polsce. Zwrócona zosta³a przy tym uwaga na ich rolê
w zapewnieniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, czyli integralnej dziedziny bezpieczeñstwa narodowego, dziedziny wyj¹tkowo bliskiej, wrêcz namacalnej
dla obywateli.
Za punkt wyjœcia przyjêto wyniki analizy podzia³u w³adzy w Polsce, a tak¿e
charakteru dzia³añ organów i instytucji przypisanych poszczególnym rodzajom
w³adzy. Zdaniem autorów pozwoli³o to holistycznie podejœæ do analizowanego
zagadnienia. Ugruntowane by³o ponadto na najwa¿niejszym akcie prawnym
w Polsce – Konstytucji RP.

2. Obszary bezpieczeñstwa w Polsce
Omówienie obszarów bezpieczeñstwa w kontekœcie ustalenia ich roli w zapewnieniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego wymaga uprzedniego pochylenia
siê nad takimi terminami, jak bezpieczeñstwo, bezpieczeñstwo narodowe, bezpieczeñstwo publiczne, obszar, obszary bezpieczeñstwa w ujêciu ogólnospo³ecznym, obszary bezpieczeñstwa narodowego, a tak¿e obszary bezpieczeñstwa
publicznego.
Termin bezpieczeñstwo jest wspó³czeœnie niezwykle powszechnie u¿ywany oraz
szeroko interpretowany2. W najprostszym ujêciu dotyczy wolnoœci od zagro¿eñ3.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje interpretacja R. Ziêby, który traktuje bezpieczeñstwo w ujêciu ogólnospo³ecznym. Wed³ug niego to zabezpieczenie potrzeb
istnienia, przetrwania, pewnoœci, stabilnoœci, to¿samoœci, niezale¿noœci, a tak¿e
ochrony poziomu i jakoœci ¿ycia4. Rozwiniêcie powy¿szego stanowi stwierdzenie,
¿e „bezpieczeñstwo jest naczeln¹ potrzeb¹ cz³owieka i grup spo³ecznych, a zarazem najwa¿niejszym ich celem”5. Kojarzy siê z wewnêtrzn¹ ufnoœci¹, spokojem
ducha i pewnoœci¹, w³aœciwie b¹dŸ fa³szywie uzasadnionymi w sytuacjach, w których pojawiaj¹ siê podstawy do jakichkolwiek obaw6. W rozumieniu tym nazywane jest równie¿ drogowskazem ludzkich zachowañ7.
2

Nowak E., Nowak M.: Zarys teorii bezpieczeñstwa narodowego. Difin, Warszawa 2011, s. 13.
Leszczyñski M.: Bezpieczeñstwo spo³eczne jako sk³adnik bezpieczeñstwa narodowego, [w:]
Metodologia badañ bezpieczeñstwa narodowego. Bezpieczeñstwo 2010, red. P. Sienkiewicz, M. Marsza³ek, H. Œwieboda. Wyd. AON, t. 1, Warszawa 2010, s. 33.
4
Ziêba R.: Pojêcie i istota bezpieczeñstwa pañstwa w stosunkach miêdzynarodowych. Sprawy
Miêdzynarodowe 1989, nr 10, s. 50.
5
J. Stañczyk, Wspó³czesne pojmowanie bezpieczeñstwa. Wyd. ISP PAN, Warszawa 1996, s. 18.
6
Delumeau J.: Skrzyd³a anio³a. Poczucie bezpieczeñstwa w duchowoœci cz³owieka Zachodu w danych czasach. Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998, s. 9–20.
7
Marciniak E.M.: Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeñstwa, [w:] Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziñski. D.W. Elipsa, Warszawa
2009, s. 63.
3
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Zdecydowanie szerzej o bezpieczeñstwie traktuje pojmowanie go przez pryzmat narodu. Za W. Kitlerem8, bezpieczeñstwem narodowym nazywa siê najwa¿niejsz¹ dla tego narodu, w tym wspó³tworzonego przez niego pañstwa, wartoœæ,
potrzebê i priorytetowy cel dzia³alnoœci. Nadmienia siê, i¿ przedmiotowe
dzia³ania s¹ podejmowane przez pañstwo jako ca³oœæ, a tak¿e przez jednostki
i grupy spo³eczne, które wchodz¹ w sk³ad tego pañstwa, ukierunkowane natomiast na gwarantowanie trwa³ego, wolnego od zak³óceñ bytu i rozwoju. Myœl tê
uzupe³nia stwierdzenie, ¿e bezpieczeñstwo to cel dzia³ania pañstwa i rz¹du, ukierunkowany na zapewnienie wewnêtrznych i zewnêtrznych warunków, które
bêd¹ sprzyjaæ rozwojowi pañstwa, jego ¿yciowym interesom, a tak¿e ochronie
przed istniej¹cymi, a nawet potencjalnymi zagro¿eniami9.
Wyniki analizy literatury przedmiotu wskazuj¹ na pewien pluralizm w pojmowaniu bezpieczeñstwa. Mo¿e byæ ono bowiem traktowane zarówno jako stan,
proces, a tak¿e jednoczeœnie stan i proces10.
Z uwagi na brak wymiernych kryteriów mierzalnoœci stanu bezpieczeñstwa,
za J. Stañczykiem11 podkreœla siê istotnoœæ postrzegania bezpieczeñstwa przez zarówno w³adze pañstwa oraz obywateli. W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na mówiæ o:
– stanie braku bezpieczeñstwa (gdy du¿emu zagro¿eniu towarzyszy prawid³owe
jego postrzeganie),
– stanie obsesji (nieznaczne zagro¿enie jest mylnie intepretowane jako du¿e),
– stanie fa³szywego bezpieczeñstwa (powa¿ne zagro¿enie postrzegane jest jako
niewielkie),
– stanie bezpieczeñstwa (wystêpuj¹cym w przypadku prawid³owego postrzegania
niewielkiego zagro¿enia).
Bezpieczeñstwo rozpatruje siê ponadto przez pryzmat ci¹g³ej dzia³alnoœci jednostek, spo³ecznoœci lokalnych, pañstw a nawet organizacji miêdzynarodowych.
Bêdzie to wiêc proces tworzenia po¿¹danego przez nie stanu bezpieczeñstwa12.
Mo¿na podj¹æ siê równie¿ próby syntezy bezpieczeñstwa-stanu oraz bezpieczeñstwa-procesu. Za jej wynik przyjmuje siê stwierdzenie, ¿e bezpieczeñstwo, to
systematyczne dzia³anie na rzecz jego tworzenia i utrzymywania13.
Z przytoczonych powy¿ej definicji bezpieczeñstwa wyrasta to, co wspó³czeœnie nazywane jest bezpieczeñstwem publicznym. Sprowadza siê ono do stanu,
procesu b¹dŸ stanu i procesu zachowywania nienaruszalnoœci obiektywnego
porz¹dku prawnego (wszystkich norm prawa publicznego), subiektywnych praw
(m.in. ¿ycia, zdrowia, wolnoœci, godnoœci, maj¹tku) i dóbr prawnych osób,
8

Kitler W.: Bezpieczeñstwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System,
Wyd. AON. Warszawa 2011, s. 30–31.
9
Bezpieczeñstwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. R. Jakubczak, F. Flis.
Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006, s. 61.
10
Nowak E., Nowak M.: op. cit., s. 14–15.
11
Stañczyk J.: op. cit., s. 17.
12
Nowak E., Nowak M.: op. cit., s. 14.
13
Tam¿e, s. 15.
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urz¹dzeñ i instytucji pañstwa oraz innych organów w³adzy14. Nieco w innym
œwietle termin ten ujmuje K. BadŸmirowska-Mas³owska, wed³ug której to ochrona porz¹dku prawnego przed bezprawnymi zachowaniami, godz¹cymi w dobra
chronione (¿ycie, zdrowie, mienie, porz¹dek publiczny, normy i obyczaje
spo³eczne)15.
S³ownikowe znaczenie terminu obszar definiuje go jako ograniczon¹ czêœæ
przestrzeni, miejsce wystêpowania, zasiêg czegoœ, dziedzinê jakiejœ b¹dŸ czyjejœ
dzia³alnoœci16. To doœæ szerokie rozumienie mo¿na interpretowaæ dos³ownie, jak
równie¿ w kategorii abstrakcji. Z jednej bowiem strony mowa tu o przestrzeni fizycznej, zdeterminowanej realnymi granicami fizycznymi (np. obszar geograficzny, dzielnica, powiat). Z drugiej strony na pojêcie obszaru mo¿na popatrzeæ
z perspektywy abstrakcji, odniesienia do czegoœ niewyczuwalnego organoleptycznie.
Implementuj¹c definicjê obszaru na grunt nauk o bezpieczeñstwie, mo¿na
podj¹æ siê próby okreœlenia, czym s¹ obszary bezpieczeñstwa w ujêciu ogólnospo³ecznym. Wyniki analizy intuicyjnej tego zagadnienia wskazuj¹ na zasadnoœæ
pojmowania go w kategorii abstrakcji. W zwi¹zku z powy¿szym, z prawdopodobieñstwem bliskim jednoœci mo¿na przyj¹æ, ¿e obszary bezpieczeñstwa w ujêciu ogólnospo³ecznym, to abstrakcyjne przestrzenie dzia³añ i oddzia³ywañ,
ukierunkowanych na zapewnienie naczelnej potrzeby cz³owieka i grup spo³ecznych, a zarazem najwa¿niejszego ich celu – szeroko rozumianego bezpieczeñstwa.
Rozszerzaj¹c przedmiot powy¿szych rozwa¿añ do problematyki bezpieczeñstwa narodowego, zasadnym wydaje siê zdefiniowanie obszarów bezpieczeñstwa
narodowego. Równie¿ i w tym przypadku jest to przestrzeñ abstrakcyjna. Wyró¿niane w niej dzia³ania i oddzia³ywania podejmowane b¹dŸ zwi¹zane s¹ z poszczególnymi obywatelami, grupami spo³ecznymi, spo³ecznoœciami lokalnymi,
a nawet narodem traktowanym ca³oœciowo. Obszary bezpieczeñstwa narodowego
dotyczyæ wiêc bêd¹ dzia³añ i oddzia³ywañ zmierzaj¹cych ku gwarantowaniu
trwa³ego, wolnego od zak³óceñ bytu i rozwoju ca³ego narodu. Skoro bezpieczeñstwo narodowe to cel dzia³ania pañstwa i rz¹du, który ukierunkowany jest na zapewnienie wewnêtrznych i zewnêtrznych warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi
pañstwa, jego ¿yciowym interesom, a tak¿e ochronie przed istniej¹cymi, a nawet
potencjalnymi zagro¿eniami, to mo¿na domniemywaæ, ¿e w³aœciwe obszary dotyczyæ bêd¹ miêdzy innymi instytucji pañstwowych (w szczególnoœci tych najwa¿niejszych). Wiêcej, skoro bezpieczeñstwo narodowe traktuje o narodzie, to
obszary bezpieczeñstwa narodowego mog¹ równie¿ traktowaæ o wszelkich
dzia³aniach i oddzia³ywaniach zwi¹zanych z narodem.
14

Lisiecki M.: Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem publicznym. Wyd. £oœgraf, Warszawa 2001, s. 35.
BadŸmirowska-Mas³owska K., Bezpieczeñstwo publiczne – aspekty prawne, [w:] Aspekty prawne bezpieczeñstwa narodowego. Czêœæ szczegó³owa, red. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk. Wyd.
AON, Warszawa 2013, s. 289.
16
http://sjp.pwn.pl (25.03.13 r.).
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Zawê¿aj¹c przedmiot rozwa¿añ do zagadnieñ w³aœciwych bezpieczeñstwu
publicznemu, warto zastanowiæ siê, co nale¿y rozumieæ pod pojêciem obszarów
tego bezpieczeñstwa. Korzystaj¹c z przytoczonych powy¿ej definicji, mo¿na
za³o¿yæ, ¿e przedmiotowe obszary dzia³añ i oddzia³ywañ s¹ zwi¹zane z dobrami
prawnie chronionymi (¿yciem, zdrowiem, mieniem, porz¹dkiem publicznym,
normami i obyczajami spo³ecznymi). Z uwagi na fakt, ¿e bezpieczeñstwo publiczne jest dziedzin¹ bezpieczeñstwa narodowego17, za³o¿enie o powi¹zaniu obszarów bezpieczeñstwa publicznego z instytucjami pañstwowymi równie¿ wydaje
siê jak najbardziej uzasadnione.
Warto nawi¹zaæ w tym miejscu do bie¿¹cych regulacji prawa. Nie sposób traktowaæ bowiem dóbr prawnie chronionych roz³¹cznie z istniej¹cym stanem prawnym. Œwiadczy o tym chocia¿by fakt, ¿e ju¿ najwa¿niejszy w Polsce akt prawny
nawi¹zuje do szeroko rozumianego bezpieczeñstwa obywateli18.
Bior¹c pod uwagê dotychczasowe rozwa¿ania, warto postawiæ sobie pytanie:
Jakie s¹ obszary bezpieczeñstwa w Polsce? Na uwagê zas³uguje bardzo istotny
aspekt. Skoro bezpieczeñstwo publiczne jest niejako czêœci¹ bezpieczeñstwa narodowego, to obszary bezpieczeñstwa publicznego równie¿ powinny byæ odniesione do obszarów bezpieczeñstwa narodowego. Ju¿ wyniki analizy intuicyjnej
tego zagadnienia wskazuj¹ na zasadnoœæ traktowania obu obszarów jednoznacznie. Chodzi tu o spójnoœæ w relacji bezpieczeñstwo publiczne – bezpieczeñstwo
narodowe, a nawet wiêcej: o spójnoœæ w relacji system bezpieczeñstwa publicznego – system bezpieczeñstwa narodowego. Z prawdopodobieñstwem bliskim jednoœci mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e obszary bezpieczeñstwa publicznego powinny
byæ to¿same z obszarami bezpieczeñstwa narodowego. Zasadne jest wiêc rozpatrywanie ich w ujêciu syntetycznym. W zwi¹zku z powy¿szym, pytanie o obszary
bezpieczeñstwa w Polsce wydaje siê jak najbardziej uzasadnione.
Definicje obszarów bezpieczeñstwa w ujêciu ogólnospo³ecznym, obszarów
bezpieczeñstwa narodowego oraz obszarów bezpieczeñstwa publicznego nie precyzuj¹ ¿adnych wartych uwagi kryteriów ich podzia³u. Z drugiej strony truizmem jest, ¿e p³aszczyzna abstrakcji, w której istniej¹, mo¿e dostarczyæ wrêcz
nieskoñczonej liczby rodzajów typologii.
Nie sposób pomin¹æ faktu traktowania przez obszary bezpieczeñstwa dóbr
prawnie chronionych. Opisywane powi¹zanie z bie¿¹cym stanem prawnym mo¿e
byæ wiêc punktem wyjœcia do okreœlenia obszarów bezpieczeñstwa w Polsce. Za
podstawê niniejszych rozwa¿añ zasadnym wydaje siê przyj¹æ Ÿród³o polskiego
prawa, mianowicie Konstytucjê RP.
W myœl zapisów art. 10 Konstytucji, ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera
siê na trójpodziale i równowadze w³adzy. Mo¿na wiêc mówiæ o w³adzy ustawodawczej, któr¹ wykonuj¹ Sejm i Senat, w³adzy wykonawczej, sprawowanej przez Pre17

Kitler W.: op. cit., s. 39.
Art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78, poz. 483,
z póŸn. zm.).
18
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zydenta RP i Radê Ministrów, a tak¿e w³adzy s¹downiczej, bêd¹cej domen¹
s¹dów i trybuna³ów. Przyjêty podzia³ w³adzy odzwierciedla ten, zaproponowany
w XVIII w. przez Karola Monteskiusza, którego teoria przyjê³a siê niemal we
wszystkich pañstwach œwiata.
Do poszczególnych rodzajów monteskiuszowskiej w³adzy przypisane s¹ podmioty pañstwa, realizuj¹ce na³o¿one prawnie zadania. Analizuj¹c zakres ich
aktywnoœci na p³aszczyŸnie bezpieczeñstwa narodowego (w tym bezpieczeñstwa
publicznego), mo¿na opisaæ na tej podstawie odpowiadaj¹ce im obszary bezpieczeñstwa.
Organami ustawodawczymi, czyli stanowi¹cymi prawo, w Polsce s¹ Sejm i Senat. Za M. Lisieckim19, to one w³aœnie okreœlaj¹ ostateczny kszta³t prawnych
wzorców dzia³ania we wszystkich obszarach istotnych dla pañstwa, w tym równie¿ w sferze szeroko rozumianego bezpieczeñstwa. Wiêcej, sprawnoœæ wszelkich
dzia³añ z zakresu bezpieczeñstwa zale¿y w znacznej mierze od jakoœci prowadzonych prac ustawodawczych. Za bezpoœredni wskaŸnik tej jakoœci mo¿na z du¿ym
prawdopodobieñstwem przyj¹æ wyra¿anie poprzez treœci regulacji prawnych rzeczywistych potrzeb ogó³u obywateli, jak równie¿ pañstwa, które oni
wspó³tworz¹. Wystarczaj¹cym wydaje siê w tym przypadku wype³nianie przez
pos³ów i senatorów roty sk³adanego œlubowania o treœci: Uroczyœcie œlubujê rzetelnie i sumiennie wykonywaæ obowi¹zki wobec Narodu, strzec suwerennoœci i interesów
Pañstwa, czyniæ wszystko dla pomyœlnoœci Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegaæ
Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej20. Warto nadmieniæ, ¿e Sejm
i Senat sprawuj¹ kontrolê nad dzia³alnoœci¹ Rady Ministrów w zakresie zdeterminowanym przez przepisy Konstytucji RP i ustaw.
Pierwszym z omawianych obszarów bezpieczeñstwa jest wiêc obszar ustawodawczy. Pe³ni on kluczow¹ rolê w kontekœcie bezpieczeñstwa narodowego, w tym
bezpieczeñstwa publicznego, z uwagi na charakter dzia³añ podmiotów pañstwa,
które w tym obszarze funkcjonuj¹.
Przedstawicielami w³adzy wykonawczej w Polsce, w myœl konstytucyjnych
regulacji, s¹ Prezydent RP oraz Rada Ministrów z Prezesem na czele.
Rola Prezydenta RP uto¿samiana jest z postaci¹ stra¿nika suwerennoœci
i bezpieczeñstwa pañstwa. Do jej prawid³owego wype³niania nadano mu bardzo
istotne z punktu widzenia polskiego prawodawstwa uprawnienia. Traktuj¹ one
o podpisywaniu, mo¿liwoœci wetowania i kierowania do Trybuna³u Konstytucyjnego uchwalonych przez Sejm ustaw. Przenosz¹c rozwa¿ania na grunt
bezpieczeñstwa, ka¿da ustawa nawi¹zuj¹ca do tej problematyki chocia¿by
w najmniejszym stopniu, musi zostaæ zaakceptowana przez Prezydenta RP, zanim wejdzie w ¿ycie. Nale¿y dodaæ, ¿e Prezydent RP w wykonywaniu swoich

19

Lisiecki M.: op. cit., s. 87.
Art. 104 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78,
poz. 483, z póŸn.zm.).
20
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konstytucyjnych obowi¹zków ma do pomocy Radê Bezpieczeñstwa Narodowego oraz Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego.
Rada Ministrów (Prezes Rady Ministrów i poszczególni ministrowie) jest kolejnym elementem w³adzy wykonawczej w Polsce. Do jej zadañ, kluczowych
w kontekœcie bezpieczeñstwa, zalicza siê21:
– zapewnianie wykonywania ustaw w³aœciwych szeroko rozumianemu bezpieczeñstwu,
– wydawanie rozporz¹dzeñ, jako aktów wykonawczych w stosunku do tych¿e
ustaw,
– koordynacj¹ i kontrol¹ pracy organów administracji rz¹dowej,
– uchwalanie projektu bud¿etu pañstwa (w tym przydzielanie œrodków finansowych organom w³aœciwym zapewnianiu bezpieczeñstwa pañstwa),
– zapewnianie bezpieczeñstwa zewnêtrznego, wewnêtrznego i porz¹dku publicznego,
– sprawowanie kierownictwa ogólnego w dziedzinie obronnoœci kraju.
Rada Ministrów kieruje administracj¹ rz¹dow¹. Z tego te¿ tytu³u, organy
i instytucje administracji rz¹dowej bêd¹ równie¿ wspó³konstytuowaæ z ni¹ oraz
z Prezydentem RP drugi obszar bezpieczeñstwa – obszar wykonawczy. Truizmem jest twierdzenie o niezwykle szerokim zakresie zadañ nak³adanych na
przedstawicieli administracji rz¹dowej. Do grupy tej zaliczyæ mo¿na miêdzy innymi wojewodów, s³u¿by podleg³e odpowiednim ministrom (np. Policjê i Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ w relacji podleg³oœci ministrowi w³aœciwemu sprawom
wewnêtrznym), prokuratury oraz inspekcje.
S¹downiczy obszar bezpieczeñstwa jest w³aœciwy dzia³aniom s¹dów i trybuna³ów. M. Lisiecki wskazuje na jego istotnoœæ, jako elementu w systemie kontroli
funkcjonowania instytucji odpowiadaj¹cych za bezpieczeñstwo. S¹dy i trybuna³y
pe³ni¹ kluczow¹ rolê w zakresie karania za czyny przestêpne22.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, a tak¿e bior¹c pod uwagê konstytucyjnie unormowany w Polsce trójpodzia³ w³adzy, do podstawowych obszarów
bezpieczeñstwa zalicza siê obszar ustawodawczy, obszar wykonawczy oraz obszar
s¹downiczy. Jak twierdzi jednak N. Bloch23, uk³ad ten wydaje siê wspó³czeœnie
doœæ archaiczny. Za argument nale¿y przywo³aæ w tym miejscu ustawê o Najwy¿szej Izbie Kontroli (NIK), jako naczelnym organie kontroli w Polsce24.
NIK pe³ni funkcjê kontroln¹ w stosunku do dzia³alnoœci organów administracji rz¹dowej, Narodowego Banku Polskiego, pañstwowych osób prawnych
i innych pañstwowych jednostek organizacyjnych, organów samorz¹du terytorialnego, samorz¹dowych osób prawnych i innych samorz¹dowych jednostek
21
22
23

s. 17.

Tam¿e, art. 146 pkt 4.
Lisiecki M.: op. cit., s. 93.
Bloch N.: Rola mediów w zarz¹dzaniu kryzysowym. Zeszyt Problemowy TWO 2010, nr 4(64),

24
Art. 1 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli (DzU z 2007 r. nr 231, poz. 1701,
z póŸn. zm.).
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organizacyjnych25. Przedmiotem kontrolowanej dzia³alnoœci s¹ miêdzy innymi
sprawy bezpieczeñstwa (w tym obronne i porz¹dku publicznego). Za przyk³ady
dzia³alnoœci NIK w tym kontekœcie mog¹ pos³u¿yæ Raport nr 146/2011/P/10/
006/KAP Wykonywanie przez organy administracji publicznej zadañ w zakresie zarz¹dzania kryzysowego oraz Raport nr 5/2012/P/11/083/KPB Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadañ w okresie wojny i pokoju.
Z prawdopodobieñstwem bliskim jednoœci mo¿na wiêc mówiæ o tzw. czwartej
w³adzy w Polsce – w³adzy kontrolnej, której wyraz stanowi dzia³alnoœæ NIK.
W zwi¹zku z powy¿szym, zasadnym wydaje siê wprowadzenie kolejnego obszaru
bezpieczeñstwa – obszaru kontrolnego.
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e istot¹ w³adzy jest mo¿liwoœæ skutecznego wywierania wp³ywu na obywateli, w nawi¹zaniu do rozwa¿añ na temat obszarów bezpieczeñstwa, warto pochyliæ siê nad tym, co okreœlane jest wspó³czeœnie mianem
pi¹tej w³adzy. To szeroko rozumiane media, w szczególnoœci zaœ œrodki masowego
przekazu. Pe³ni¹ one funkcjê informacyjn¹, kreacyjn¹, interpretacyjn¹ oraz socjalizacyjn¹. Wykorzystuj¹c swoje mo¿liwoœci, mog¹ skutecznie wp³ywaæ na
ludzkie postawy, zachowania, a nawet dzia³ania26. Przedmiotem owych postaw,
zachowañ oraz dzia³añ s¹ nierzadko aspekty bezpieczeñstwa, w tym bezpieczeñstwa publicznego. Przyk³adem by³y chocia¿by manifestacje w zwi¹zku z g³oœn¹
spraw¹ ACTA. Pomimo braku prawnej formalizacji, zasadnym wydaje siê wiêc
okreœlenie medialnego obszaru bezpieczeñstwa, jako abstrakcyjnego obszaru
dzia³añ i oddzia³ywañ podejmowanych przez organizacje medialne, jak równie¿
samych obywateli.
M. Lisiecki wskazuje jeszcze trzy, istotne z punktu widzenia organizacji bezpieczeñstwa publicznego, obszary bezpieczeñstwa. S¹ to:
– obszar samorz¹dowy,
– obszar komercyjny,
– obszar obywatelski27.
Dzia³alnoœæ samorz¹dów wyra¿ana jest poprzez dzia³alnoœæ organów samorz¹du terytorialnego, do których zalicza siê sejmik województwa, zarz¹d województwa, radê powiatu, zarz¹d powiatu, radê gminy. Wyniki analizy przepisów
ustaw traktuj¹cych o samorz¹dzie wojewódzkim28, samorz¹dzie powiatowym29,
a tak¿e o samorz¹dzie gminnym30, w tym regulacje okreœlaj¹ce zadania posz-

25

Tam¿e, Art. 2, pkt 1 i pkt 2.
Muszyñski J.: Spo³eczeñstwo informacyjne. Szkice politologiczne. Wyd. A. Marsza³ek, Toruñ
2006, s. 82.
27
Lisiecki M.: op. cit., s. 88.
28
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie wojewódzkim (DzU z 1998 r. nr 91, poz. 576, z póŸn.
zm.).
29
Tam¿e.
30
Ustawa z 5 czerwca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (DzU. z 1990 r. nr 16, poz. 95, z póŸn. zm.).
26
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czególnych organów samorz¹du terytorialnego, wskazuj¹, ¿e równie¿ one wykonuj¹ zadania w³asne w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeñstwa31.
Obszar komercyjny konstytuowany jest przez dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw,
których domenê stanowi¹ us³ugi w zakresie bezpieczeñstwa. Bêd¹c niejako odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie rynkowe, uzale¿nione s¹ od niego. Rynek pracy
mo¿e wiêc warunkowaæ w znacznym stopniu us³ugi (i ich jakoœæ) oferowane
przez takie podmioty, jak na przyk³ad firmy ochrony osób i mienia, instytucje
szkoleniowe, uczelnie wy¿sze, firmy ubezpieczeniowe, przedsiêbiorstwa us³ugowe w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy, pomocy medycznej oraz ochrony przeciwpo¿arowej32.
Dzia³ania w obywatelskim obszarze bezpieczeñstwa zawieraj¹ postulowane
przez obywateli sposoby podwy¿szania przewa¿nie subiektywnego poziomu bezpieczeñstwa w miejscach publicznych, osiedlach, strefach mieszkalnych, pracy
i wypoczynku. Udzia³ w tym obszarze ma równie¿ dzia³alnoœæ stra¿y gminnych.
Warto dodaæ, ¿e obszar obywatelski charakteryzowany jest przez najwiêksz¹ skutecznoœæ prewencyjn¹ i obronn¹33.
Skupiaj¹c siê na trzech ostatnich obszarach bezpieczeñstwa, mo¿na dojœæ do
wniosku, ¿e s¹ one ze sob¹ powi¹zane du¿o œciœlej ni¿ pozosta³e. Wspólnym mianownikiem wydaje siê byæ tu niezwykle silna i widoczna inicjatywa obywatelska.
Ju¿ art. 1 ustawy o samorz¹dzie powiatowym stanowi, ¿e mieszkañcy powiatu
(obywatele) tworz¹ z mocy prawa lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹. Uogólniaj¹c,
samorz¹d to obywatele. Obywatele maj¹ równie¿ realny wp³yw na uwarunkowania rynkowe, determinuj¹ce sferê komercyjn¹. To oni kszta³tuj¹ popyt na produkty, w tym te traktuj¹ce o bezpieczeñstwie (np. broñ paln¹, ofertê szkoleniow¹,
ofertê edukacyjn¹, ochronê osób i mienia, us³ugi publiczne). Wystêpuj¹c natomiast indywidualnie lub z ramienia tworzonych przez siebie organizacji, maj¹ realny wp³yw na lokalne, regionalne oraz ogólnokrajowe inicjatywy w sferze
bezpieczeñstwa.
Powy¿sze rozwa¿ania zdaj¹ siê potwierdzaæ zasadnoœæ scalenia trzech ostatnich obszarów bezpieczeñstwa w jeden, pod wspóln¹ nazw¹: obszaru obywatelskiego.
Nawi¹zuj¹c do dotychczasowych dywagacji, mo¿na mówiæ o nastêpuj¹cych
obszarach bezpieczeñstwa w Polsce:
– ustawodawczym,
– wykonawczym,
– s¹downiczym,
– kontrolnym,
31

Art. 14, pkt 1, ppkt 13 i ppkt 14 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie wojewódzkim (DzU
z 1998 r. nr 91, poz. 576, z póŸn. zm.), Art. 4, pkt 1, ppkt 15, 16 i 20 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (DzU z 1998 r. nr 91, poz. 578, z póŸn. zm.) Art. 7, pkt 1, ppkt 14 ustawy
z 5 czerwca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (DzU z 1990 r. nr 16, poz. 95, z póŸn. zm.).
32
Lisiecki M.: op. cit., s. 92–93.
33
Tam¿e, s. 89–90.
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– medialnym,
– obywatelskim.
Ich zrelatywizowanie wzglêdem bezpieczeñstwa narodowego, jego dziedzin
oraz siebie wzajemnie przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Relacje obszarów bezpieczeñstwa z bezpieczeñstwem narodowym i jego dziedzinami
îród³o: opracowanie w³asne.

Nie mo¿na mówiæ o wyraŸnych granicach pomiêdzy zasiêgami oddzia³ywañ
poszczególnych obszarów bezpieczeñstwa. Nachodz¹ one na siebie, co nale¿y traktowaæ jako zaletê. Fakt ten pozwala na bardziej kompleksowe podejœcie do analizy roli tych¿e obszarów w zapewnieniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Z rys. 1 wynika ponadto, ¿e zidentyfikowane obszary bezpieczeñstwa powinny
byæ w³aœciwe wszystkim dziedzinom bezpieczeñstwa narodowego, nie tylko bezpieczeñstwu publicznemu. Stanowi to krok w kierunku dba³oœci o spójnoœæ systemu bezpieczeñstwa narodowego (czyli systemu kolektywnego, zestawu ró¿nych
elementów b¹dŸ ca³oœci o pewnej wewnêtrznej strukturze, z³o¿onej z elementów
tej ca³oœci, istniej¹cej realnie)34.
Nawi¹zuj¹c do postulowanych przez M. Lisieckiego wag funkcji bezpieczeñstwa (identyfikowania, normowania, instytucjonalizowania, prewencji, operacyj34

Kitler W.: op. cit., s. 323.
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nej i restrykcyjnej)35, warto w tym miejscu zastanowiæ siê nad przypisaniem ich
odpowiedników okreœlonym powy¿ej obszarom bezpieczeñstwa. Propozycja takiego zestawienia zosta³a przedstawiona w tabeli 1.
Tabela 1. Postulowana waga funkcji bezpieczeñstwa w zidentyfikowanych obszarach
bezpieczeñstwa
Funkcje
bezpieczeñstwa

Normowania
Instytucjonalizacji
Dochodzeniowo-œledcza
Sankcjonowania
Egzekwowania
Prewencji

OBSZARY BEZPIECZEÑSTWA
Ustawodawczy

Wykonawczy

S¹downiczy

Kontrolny

3
2
0

2
2
2

1
0
0

0
1
0

Medialny Obywatelski

0
1
2

1
3
1

0
0
1

3
3
2

3
3
2

2
2
2

1
1
2

1
1
3

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie: M. Lisiecki, Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem publicznym, Wyd.
£oœgraf, Warszawa 2001, s. 93.

Truizmem jest stwierdzenie, ¿e wszystkie obszary bezpieczeñstwa s¹ jednakowo wa¿ne w kontekœcie przedmiotowych funkcji. Powy¿sze tabelaryczne zestawienie stanowi propozycjê dywersyfikacji ich stopni wa¿noœci. Mo¿e okazaæ siê
ponadto pomocne podczas ustalania roli poszczególnych obszarów bezpieczeñstwa w zapewnieniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

3. Rola ustawodawczego obszaru bezpieczeñstwa
w zapewnianiu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
Rola obszarów bezpieczeñstwa z zapewnianiu bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego zosta³a wstêpnie opisana przy okazji omawiania poszczególnych organów i instytucji, które odpowiadaj¹ tym obszarom. Chc¹c jednak wnikliwiej
poznaæ ow¹ rolê, warto pochyliæ siê nad szczegó³owymi zadaniami wspomnianych organów i instytucji, z jednoczesnym uwzglêdnieniem zakresu znaczeniowego bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Podstawowa rola obszaru ustawodawczego bezpieczeñstwa w kszta³towaniu
nienaruszalnoœci obiektywnego porz¹dku prawnego (wszystkich norm prawa
publicznego), subiektywnych praw (m.in. ¿ycia, zdrowia, wolnoœci, godnoœci,
maj¹tku) i dóbr prawnych osób, urz¹dzeñ i instytucji pañstwa oraz innych organów w³adzy przejawia siê w inicjatywie ustawodawczej pos³ów i Senatu jako
ca³oœci. Bezzasadnym wydaje siê próba wyszczególnienia wszystkich ustaw traktuj¹cych o bezpieczeñstwie i porz¹dku publicznym. Na co warto zwróciæ uwagê,
to fakt, ¿e od wspomnianych podmiotów ustawodawczych zale¿¹ tak naprawdê
podwaliny ca³ego systemu bezpieczeñstwa narodowego. Obszar ustawodawczy
35
Traczyk Z.: Sektor obywatelski i inne obszary bezpieczeñstwa, [w:] Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem – wyzwania XXI wieku, red. M. Lisiecki. Wyd. WSZiP, Warszawa 2008, s. 284.
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jest wiêc kluczowy w kszta³towaniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Pe³ni funkcjê ich normowania oraz instytucjonalizacji, poœrednio natomiast
prewencji.
Z punktu widzenia problematyki bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
warto zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce kompetencje Sejmu RP36:
– ustanawianie prawa we wszystkich dziedzinach bezpieczeñstwa narodowego
(w tym bezpieczeñstwa publicznego),
– kszta³towanie polityki bezpieczeñstwa publicznego, w tym wytycznych, instrukcji i procedur,
– zatwierdzanie bud¿etu na potrzeby bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
(m.in. finansowanie instytucji bezpieczeñstwa publicznego),
– kontrola nad dzia³alnoœci¹ Rady Ministrów w zakresie bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego,
– w sytuacji zbrojnej napaœci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej b¹dŸ na
podstawie treœci umów miêdzynarodowych decydowanie w Jej imieniu o stanie
wojny oraz o zawarciu pokoju,
– obsada niektórych stanowisk w instytucjach kluczowych dla pozosta³ych obszarów bezpieczeñstwa (np. prezesa NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich,
cz³onków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, cz³onków Trybuna³u Konstytucyjnego i Trybuna³u Stanu),
– decydowanie o akceptacji b¹dŸ uchyleniu rozporz¹dzenia Prezydenta RP
o wprowadzeniu stanu wyj¹tkowego lub wojennego,
– wyra¿anie zgody na przed³u¿anie stanu wyj¹tkowego lub stanu klêski ¿ywio³owej,
– nadzór nad sektorem operacyjnym bezpieczeñstwa publicznego (m.in. s³u¿bami, stra¿ami i inspekcjami),
– mo¿liwoœæ tworzenia komisji œledczych do badania spraw istotnych z punktu
widzenia opinii publicznej.
W przypadku zakresu kompetencyjnoœci Senatu, warto zwróciæ uwagê na37:
– rolê inicjuj¹c¹ i opiniodawcz¹ w stosunku do uchwalanych przez Sejm ustaw,
– czynnoœci sprawdzaj¹ce uchybienia i wnioskowanie o dokonywanie ewentualnych zmian w aktach prawnych traktuj¹cych o bezpieczeñstwie i porz¹dku publicznym,
– mo¿liwoœæ uczestnictwa w powo³ywaniu na niektóre stanowiska w instytucjach
kluczowych dla pozosta³ych obszarów bezpieczeñstwa (np. prezesa NIK),
– prawo do wystêpowania z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ w dziedzinie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
– rozpatrywanie ustawy bud¿etowej oraz ustawy o zmianie konstytucji,
– rozpatrywanie i opracowywanie z w³asnej inicjatywy spraw przez komisje Senatu.
36
37

Kitler W.: op. cit., s. 197.
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4. Rola wykonawczego obszaru bezpieczeñstwa w zapewnianiu
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
Wyniki analizy intuicyjnej obszaru wykonawczego wskazuj¹, ¿e jest on najbardziej rozbudowany na tle pozosta³ych obszarów bezpieczeñstwa. Wynika to
w g³ównej mierze z funkcji kierowniczej Rady Ministrów nad administracj¹
rz¹dow¹ (zespolon¹ i niezespolon¹). W zwi¹zku z powy¿szym, celem ustalenia
roli rozpatrywanego obszaru bezpieczeñstwa, nale¿y skupiæ siê nad zadaniami
z zakresu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, jakie na³o¿one zosta³y prawnie na Prezydenta RP, Radê Ministrów, wojewodów, Policjê, Pañstwow¹ Stra¿
Po¿arn¹, Pañstwowe Ratownictwo Medyczne, a tak¿e Si³y Zbrojne RP.
Rola Prezydenta RP w kszta³towaniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
przejawia siê poprzez realizacjê prawnych zobowi¹zañ. Do najistotniejszych z tego punktu widzenia zaliczyæ mo¿na38:
– stanie na stra¿y suwerennoœci i bezpieczeñstwa pañstwa,
– zatwierdzanie, przedstawianie do Trybuna³u Konstytucyjnego b¹dŸ wetowanie
ustaw uchwalanych przez Sejm RP w dziedzinie bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego,
– mo¿liwoœæ wystêpowania do Trybuna³u Konstytucyjnego o ustalenie zgodnoœci
ustawy ju¿ funkcjonuj¹cej w œrodowisku prawnym pañstwa z Konstytucj¹ RP,
– zatwierdzanie i wydawanie dokumentów stanowi¹cych podstawê do realizacji
przedsiêwziêæ oraz planowania zamierzeñ w dziedzinie bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego (np. aktów urzêdowych),
– analizê i ocenê ewentualnych zagro¿eñ, a tak¿e uruchamianie prawnie dopuszczalnych dzia³añ, celem przeciwdzia³ania tym zagro¿eniom,
– decyzyjnoœæ w sprawie u¿ycia oddzia³ów i pododdzia³ów Si³ Zbrojnych RP do
pomocy Policji w sytuacjach tego wymagaj¹cych.
Wyszczególnione w rozdziale pierwszym niniejszej pracy zadania spoczywaj¹ce na Radzie Ministrów zdaj¹ siê w pe³ni charakteryzowaæ jej rolê w kszta³towaniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Celem pe³niejszej analizy tego
zagadnienia, warto zwróciæ uwagê na sprawy realizowane przez poszczególnych
ministrów, którzy kieruj¹ dzia³ami administracji rz¹dowej. Z uwagi bowiem na
kompleksowoœæ problematyki bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, mo¿na
domniemywaæ, ¿e przedmiotowe aspekty bêd¹ w³aœciwe w zdecydowanie szerszym spektrum, ni¿ jedynie patrz¹c przez pryzmat spraw wewnêtrznych.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze za³o¿enia, do spraw obejmowanych przez wybrane
dzia³y administracji rz¹dowej na rzecz zapewniania bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego zaliczyæ mo¿na w szczególnoœci39:

38

http://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ (27.03.2013 r.).
Art. 5 ustawy z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (DzU z 2007 r. nr 65,
poz. 437).
39
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– w dziale administracji publicznej40: administracjê, organizacjê i reformy urzêdów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, zespolonej administracji rz¹dowej w województwie, przeciwdzia³anie oraz usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych i innych podobnych zdarzeñ zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu obywateli, zbiórek publicznych,
– w dziale bud¿etu41: opracowywanie bud¿etu pañstwa, a tak¿e systemy finansowania samorz¹du terytorialnego, sfery bud¿etowej oraz bezpieczeñstwa pañstwa,
– w dziale finanse publiczne42: realizacjê dochodów z podatków i op³at, finansowanie jednostek realizuj¹cych zadania objête bud¿etem pañstwa, finansowanie
samorz¹du terytorialnego, kontrolê skarbow¹ oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,
– w dziale gospodarka43: kszta³towanie warunków podejmowania i wykonywania
dzia³alnoœci gospodarczej,
– w dziale budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo44: budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany
w sferze publicznej, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na poziomie
lokalnym, wspieranie mieszkalnictwa, gospodarkê nieruchomoœciami, infrastrukturê komunaln¹, rodzinne ogródki dzia³kowe,
– w dziale gospodarka wodna45: ochronê przeciwpowodziow¹, w tym budowê,
modernizacjê oraz utrzymanie urz¹dzeñ wodnych zabezpieczaj¹cych przed powodzi¹ oraz koordynacjê przedsiêwziêæ s³u¿¹cych os³onie i ochronie przeciwpowodziowej, utrzymanie infrastruktury wodnej zwi¹zanej z wodami œródl¹dowymi,
– w dziale instytucje finansowe46: dzia³alnoœæ banków, zak³adów ubezpieczeñ,
funduszy inwestycyjnych i innych instytucji wykonuj¹cych dzia³alnoœæ na tym
rynku,
– w dziale informatyzacja47: informatyzacjê, systemy i sieci teleinformatyczne administracji publicznej, technologie i techniki informacyjne, standardy informatyczne, zastosowania technologii informatycznych w spo³eczeñstwie informacyjnym oraz jego rozwój, przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu obywateli,
– w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego48: podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pañstwowej, ochronê zabytków i opieki nad
nimi, dzia³alnoœci twórcz¹, artystyczn¹, kulturê ludow¹ i rêkodzie³o artystycz40
41
42
43
44
45
46
47
48

Tam¿e, art. 6, pkt 1.
Tam¿e, art. 7.
Tam¿e, art. 8, pkt 2.
Tam¿e, art. 9, pkt 2.
Tam¿e, art. 9a, pkt 1.
Tam¿e, art. 11, pkt 1.
Tam¿e, art. 12, pkt 1.
Tam¿e, art. 12a.
Tam¿e, art. 14, pkt 1.
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ne oraz ich ochronê, edukacjê kulturaln¹, politykê audiowizualn¹, w szczególnoœci w zakresie prasy, radia, telewizji i kinematografii,
– w dziale obrona narodowa49: obronê pañstwa oraz Si³y Zbrojne RP,
– w dziale praca50: zatrudnienie i przeciwdzia³anie bezrobociu, stosunki i warunki pracy,
– w dziale sprawiedliwoœæ51: s¹downictwo, prokuratury, notariat, adwokatury
i radców prawnych, wykonywanie kar oraz œrodków wychowawczych i œrodka
poprawczego orzeczonego przez s¹dy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej,
– w dziale rodzina52: ochronê i wspieranie rodziny z dzieæmi na utrzymaniu,
w szczególnoœci rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej i spo³ecznej, koordynowanie i organizowanie wspó³pracy organów administracji
publicznej, organizacji pozarz¹dowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka,
– w dziale sprawy wewnêtrzne53: ochronê bezpoœrednio bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, zarz¹dzanie kryzysowe, obronê cywiln¹, ochronê przeciwpo¿arow¹,
– w dziale zabezpieczenie spo³eczne54: ubezpieczenie i zabezpieczenie spo³eczne,
przeciwdzia³anie patologiom,
– w dziale zdrowie55: ochronê zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej, organizacjê i nadzór nad systemem Pañstwowe Ratownictwo Medyczne.
Na szczególn¹ uwagê w kontekœcie niniejszych rozwa¿añ zas³uguje zakres zadañ, jaki zosta³ na³o¿ony przez polskie akty prawne na wojewodê, czyli przedstawiciela Rady Ministrów oraz zwierzchnika rz¹dowej administracji zespolonej
w województwie. W myœl regulacji prawnych zawartych w ustawie o wojewodzie
i administracji rz¹dowej w województwie56, rola wojewody, jako organu w³aœciwego wykonawczemu obszarowi bezpieczeñstwa w tworzeniu bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego przejawia siê w szczególnoœci poprzez57:
– koordynacjê i kontrolê wykonawstwa polskich aktów prawnych,
– dostosowywanie celów polityki Rady Ministrów w zakresie bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego do uwarunkowañ œrodowisk i spo³ecznoœci lokalnych,
– zapewnianie wspó³dzia³ania wszystkich organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w województwie i kierowanie ich dzia³alnoœci¹ w zakresie zapobiegania zagro¿eniu ¿ycia, zdrowia lub mienia oraz zagro¿eniom œrodowiska, bezpieczeñstwa pañstwa i utrzymania porz¹dku publicznego, ochrony praw oby49

Tam¿e, art. 19, pkt 1.
Tam¿e, art. 21, pkt 1.
51
Tam¿e, art. 24, pkt 1.
52
Tam¿e, art. 28a.
53
Tam¿e, art. 29.
54
Tam¿e, art. 31.
55
Tam¿e, art. 33.
56
Ustawa z 29 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie
(DzU z 2009 r. nr 31, poz. 206, z póŸn. zm.).
57
Tam¿e, art. 22.
50
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watelskich, a tak¿e zapobiegania klêskom ¿ywio³owym i innym nadzwyczajnym zagro¿eniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków,
– dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzi¹ oraz og³aszanie i odwo³ywanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
– wykonywanie i koordynacjê zadañ w zakresie obronnoœci i bezpieczeñstwa
pañstwa oraz zarz¹dzania kryzysowego.
Nie sposób pomin¹æ w tym miejscu roli s³u¿b mundurowych. Z prawdopodobieñstwem bliskim jednoœci mo¿na bowiem przyj¹æ, ¿e ich dzia³alnoœæ jest
najbardziej rozpoznawaln¹ i dostrzegaln¹ przez opiniê publiczn¹ p³aszczyzn¹
wykonawczego obszaru bezpieczeñstwa.
W kontekœcie kszta³towania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego zdecydowany prym wiedzie Policja, czyli umundurowana i uzbrojona formacja, która
s³u¿y obywatelom, z przeznaczeniem na ich ochronê oraz utrzymywanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego58.
Rola tej s³u¿by w rozpatrywanym kontekœcie uwidacznia siê wyraŸnie poprzez59:
– ochronê dóbr chronionych (¿ycia, zdrowia, mienia) obywateli przed dzia³aniami je naruszaj¹cymi,
– zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, publicznych œrodkach transportu i komunikacji, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego u¿ytkowania,
– inicjowanie i organizowanie dzia³añ ukierunkowanych na zapobieganie
pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ,
– zapobieganie zjawiskom kryminogennym,
– kontrolê przestrzegania regulacji prawnych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ publiczn¹ b¹dŸ obowi¹zuj¹cych w miejscach publicznych,
– wykrywanie przestêpstw i œciganie ich sprawców.
Drug¹, obok Policji, s³u¿b¹, która bierze czynny udzia³ w kszta³towania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego jest Pañstwowa Stra¿ Po¿arna (PSP). Wyniki analizy zakresu kompetencyjnego PSP wskazuj¹, ¿e trzon jej dzia³alnoœci
stanowi¹60:
– rozpoznawanie zagro¿eñ (po¿arowych i innych miejscowych),
– organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaœniczych i/lub wykonywanie
pomocniczych specjalistycznych czynnoœci ratowniczych podczas po¿arów,
klêsk ¿ywio³owych b¹dŸ likwidacji miejscowych zagro¿eñ,
– nadzór nad przestrzeganie przepisów przeciwpo¿arowych.
Wspomniane powy¿ej s³u¿by s¹ niezwykle œciœle zwi¹zane w toku realizacji
swoich ustawowych powinnoœci z podmiotami Systemu Ratownictwa Medycz58

Art. 1, pkt 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 2011 r. nr 287, poz. 1687, z póŸn. zm.).
Tam¿e, art. 1, pkt 2.
60
Art. 1, pkt 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (DzU z 2009 r. nr 12,
poz. 68, z póŸn. zm.).
59
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nego. Wystêpuje miêdzy nimi relacja wspó³dzia³ania. Dlatego nierzadko podczas
œwiadczenia us³ug publicznych z zakresu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego policjanci, stra¿acy i zespo³y ratownictwa medycznego wspólnie spiesz¹ z pomoc¹ osobom potrzebuj¹cym. W nawi¹zaniu do tych ostatnich, zakres ich zadañ
obejmuje niezwykle szeroko rozumiane podejmowanie medycznych dzia³añ ratowniczych wobec ka¿dej osoby, która znajduje siê w stanie nag³ego zagro¿enia
¿ycia lub zdrowia61.
Mimo i¿ Si³y Zbrojne RP kojarz¹ siê g³ównie z aspektami bezpieczeñstwa militarnego pañstwa, w tym z przeciwdzia³aniem zbrojnej agresji ze strony innych
podmiotów prawa miêdzynarodowego, mog¹ zostaæ u¿yte celem utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Istniej¹ dwie zasadnicze dla przedmiotu niniejszego opracowania przes³anki mówi¹ce o takiej mo¿liwoœci.
Pierwsza z nich traktuje o sytuacji zagro¿enia bezpieczeñstwa publicznego
lub zak³ócenia porz¹dku publicznego, które zwi¹zane s¹ z niebezpieczeñstwem
powszechnym dla ¿ycia, zdrowia lub wolnoœci obywateli, bezpoœrednim zagro¿eniem dla mienia w znacznych rozmiarach (mimo i¿ nie jest jednak jednoznacznie
okreœlone, co to znaczy mienie w znacznych rozmiarach), bezpoœrednim zagro¿eniem obiektów lub urz¹dzeñ, o których mowa w kontekœcie prawa u¿ycia broni62,
zagro¿eniem przestêpstwem o charakterze terrorystycznym b¹dŸ jego dokonaniem w stosunku do obiektów maj¹cych szczególne znaczenie dla bezpieczeñstwa lub obronnoœci pañstwa, b¹dŸ mog¹cym skutkowaæ niebezpieczeñstwem
dla ¿ycia ludzkiego, w sytuacjach, gdy zadysponowane uzbrojone oddzia³y i pododdzia³y Policji oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce w danych okolicznoœciach. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów mo¿e zadysponowaæ oddzia³y i pododdzia³y Si³ Zbrojnych RP równie¿ podczas wprowadzonego stanu wyj¹tkowego, celem przywrócenia normalnego funkcjonowania
pañstwa, je¿eli dotychczas zastosowane si³y i œrodki (zasoby s³u¿b mundurowych, mo¿liwoœci prawne itp.) zosta³y wyczerpane63.
Druga przes³anka nawi¹zuje bezpoœrednio do ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym64. Je¿eli bowiem w sytuacji kryzysowej u¿ycie innych si³ i œrodków (np. zasobów ratowniczych) jest niemo¿liwe lub mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹ce
w danych okolicznoœciach, o ile inne przepisy nie stanowi¹ inaczej, wojewoda
mo¿e wnioskowaæ do Ministra Obrony Narodowej o przekazanie do swojej dyspozycji pododdzia³ów lub oddzia³ów Si³ Zbrojnych RP wraz ze skierowaniem
ich do wykonywania zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego (przyk³adowo
ewakuacji ludnoœci i mienia, monitorowania zagro¿eñ, wykonywania zadañ
poszukiwawczo-ratowniczych).
61

Lisiecki M.: op. cit., s. 96.
Art. 17, pkt 1, ust. 4 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
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Art. 11, pkt 1 ustawy z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyj¹tkowym (DzU z 2002 r. nr 113, poz. 985,
z póŸn. zm.).
64
Art. 25, pkt 1 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r. nr 89,
poz. 590, z póŸn. zm.)
62

142

Zeszyty Naukowe SGSP nr 46 (2) 2013

Reasumuj¹c ten etap rozwa¿añ, potwierdzi³o siê domniemanie o niezwyk³ym
rozbudowaniu wykonawczego obszaru bezpieczeñstwa. Mimo i¿ przypisane mu
organy, instytucje i s³u¿by wykonuj¹ szereg zadañ na rzecz bezpieczeñstwa narodowego, niektóre z nich s³u¿¹ budowaniu oraz utrzymywaniu bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego.

5. Rola s¹downiczego obszaru bezpieczeñstwa w zapewnianiu
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
S¹dy i trybuna³y traktowane s¹ przez Konstytucjê RP jako odrêbna i niezale¿na w³adza w Polsce65. Ich dzia³alnoœæ konstytuuje s¹downiczy obszar bezpieczeñstwa. Ma równie¿ dwojaki charakter z punktu widzenia zapewniania
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Z jednej strony mowa tu o kontrolowaniu instytucji odpowiadaj¹cych za bezpieczeñstwo. Przedstawiciele tych instytucji powinni mieæ œwiadomoœæ, ¿e z tytu³u sprawowania funkcji i pe³nienia ról
spo³eczno-s³u¿bowych odpowiadaj¹ przed spo³eczeñstwem. W przypadku ewentualnych zaniedbañ, w³aœciwe sprawy mog¹ wkroczyæ na drogi postêpowania
s¹dowego. Z drugiej strony, dzia³alnoœæ s¹dów i trybuna³ów dotyka osoby b¹dŸ
podmioty karane za czyny przestêpne. Wyra¿ana jest w ten sposób funkcja sankcjonowania i egzekwowania bezpieczeñstwa.
Rola s¹dów w kszta³towaniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego uwidacznia siê najwyraŸniej w kontekœcie realizacji zapisów Kodeksu wykroczeñ66 oraz
Kodeksu karnego67.
Wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi publicznemu skupiaj¹
siê wokó³ wielu zakresów tematycznych. Wœród tych najistotniejszych wymieniæ
mo¿na:
– publiczne lekcewa¿enie Rzeczypospolitej Polskiej, narodu polskiego oraz konstytucyjnych organów pañstwa,
– udzia³ w zbiegowiskach publicznych i zgromadzeniach,
– posiadanie broni,
– zak³ócanie spokoju, porz¹dku publicznego, spoczynku nocnego oraz wywo³ywanie zgorszenia w miejscu publicznym,
– nawo³ywanie do pope³nienia przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego,
– stosunek do przepisów porz¹dkowych o zachowaniu siê w miejscu publicznym,
– legalnoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
– szacunek do munduru,
– stosunek do zagro¿eñ publicznych (m.in. po¿aru, powodzi),
– bezpieczeñstwo i porz¹dek w komunikacji,
– stosunek do osób nieletnich,
65

Art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78,
poz. 483, z póŸn. zm.).
66
Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ (DzU z 2010 r. nr 46, poz. 275, z póŸn. zm.).
67
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU z 1997 r. nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.).
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sprowadzanie zagro¿eñ zdrowia w sferze publicznej,
stosunek do prawa w³asnoœci i mienia,
obyczajowoœæ publiczna,
dba³oœæ o urz¹dzenia publiczne.
Do najistotniejszych zakresów tematycznych przestêpstw w kontekœcie niniejszych rozwa¿añ, zasadne wydaje siê zaliczyæ przestêpstwa przeciwko:
– Rzeczypospolitej Polskiej,
– obronnoœci,
– ¿yciu i zdrowiu,
– bezpieczeñstwu powszechnemu,
– bezpieczeñstwu w komunikacji,
– wolnoœci,
– wolnoœci sumienia i wyznania,
– wolnoœci seksualnej i obyczajowoœci,
– rodzinie i opiece,
– czci i nietykalnoœci cielesnej,
– prawom osób wykonuj¹cych pracê zarobkow¹,
– dzia³alnoœci instytucji pañstwowych i samorz¹du terytorialnego,
– wymiarowi sprawiedliwoœci,
– porz¹dkowi publicznemu,
– mieniu,
– s³u¿bie i dyscyplinie wojskowej,
– zasadom postêpowania z podw³adnymi.
Drug¹ grup¹ organów w³aœciwych s¹downiczemu obszarowi bezpieczeñstwa
s¹ trybuna³y. Wyró¿nia siê tu Trybuna³ Konstytucyjny oraz Trybuna³ Stanu.
Oba organy zwi¹zane s¹ przedmiotem dzia³alnoœci z Konstytucj¹ RP.
Trybuna³ Konstytucyjny, w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
orzeka w sprawach68:
– zgodnoœci ustaw i umów miêdzynarodowych traktuj¹cych o aspektach bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego z Konstytucj¹ RP,
– zgodnoœci wspomnianych ustaw z ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi, których ratyfikacja wymaga³a uprzedniej zgody wyra¿onej w ustawie,
– zgodnoœci przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy pañstwowe,
z Konstytucj¹, ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi i ustawami,
w dziedzinie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
– zgodnoœci z Konstytucj¹ celów lub dzia³alnoœci partii politycznych,
– skarg konstytucyjnych.
Dzia³alnoœæ Trybuna³u Stanu ma charakter restrykcyjny. Odwo³uje siê do naruszenia przez najwa¿niejsze w pañstwie osoby Konstytucji lub ustawy,
w zwi¹zku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzêdowania.
–
–
–
–

68

Art. 188 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
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S¹downiczy obszar bezpieczeñstwa pe³ni istotn¹ rolê w kszta³towaniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Dzia³alnoœæ s¹dów i trybuna³ów jest kluczowa
dla realizacji funkcji sankcjonowania i egzekwowania wykonawstwa uchwalonych aktów prawnych. Dlatego te¿ w³adza s¹downicza zajmuje nale¿ne miejsce
wœród monteskiuszowskich rodzajów w³adzy w demokratycznym pañstwie.

6. Rola kontrolnego obszaru bezpieczeñstwa w zapewnianiu
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
Domen¹ kontrolnego obszaru bezpieczeñstwa jest dzia³alnoœæ NIK. Nie mo¿na mówiæ w tym przypadku o tak wyraŸnej, jak w obszarze wykonawczym bezpieczeñstwa, relacji pomiêdzy zakresem owej dzia³alnoœci a zapewnianiem
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Przejawia siê ona bowiem poœrednio.
Organy i instytucje w³aœciwe bezpieczeñstwu i porz¹dkowi publicznemu wykonuj¹ swoje zadania na podstawie w³aœciwych im aktów prawnych. Wydatkuj¹
przy tym publiczne œrodki pieniê¿ne. Truizmem jest natomiast stwierdzenie, ¿e
„ka¿dy obywatel, zasilaj¹c podatkami bud¿et pañstwa, chcia³by mieæ pewnoœæ, ¿e
jego pieni¹dze zosta³y w³aœciwie zagospodarowane. Izba (NIK), dziêki swoim
uprawnieniom, pe³ni rolê stra¿nika publicznych œrodków, dbaj¹c o zgodne z prawem, gospodarne, celowe ich wykorzystanie i rzetelne rozliczanie”69. W zwi¹zku
z powy¿szym, rola NIK w kszta³towaniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
przejawia siê poœrednio, w dba³oœci o wysok¹ jakoœæ funkcjonowania instytucji
publicznych, za wyznacznik czego mo¿na przyj¹æ efektywnoœæ wydatkowania
œrodków z bud¿etu pañstwa. Przedmiotem kontroli jest ca³y obszar dzia³alnoœci
podmiotu kontrolowanego.
Kontrole NIK mog¹ obejmowaæ, poza skupianiem siê na konkretnych organach i instytucjach, obszary kompetencyjne (zadaniowe). W zakresie szeroko rozumianego bezpieczeñstwa na uwagê zas³uguj¹ kontrole z ostatnich lat:
poprawnoœæ wykonywania zadañ w zakresie zarz¹dzania kryzysowego oraz przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadañ w okresie wojny i pokoju.
Zakres dzia³alnoœci NIK obejmuje w ogólnym ujêciu70:
– wskazywanie nieprawid³owoœci we wszystkich aspektach dzia³alnoœci podmiotów kontrolowanych,
– wskazywanie ewentualnych rozwi¹zañ, celem naprawy wadliwych mechanizmów organizacyjnych,
– ukazywanie obszarów prawid³owego funkcjonowania pañstwa, a tak¿e obszarów w³aœciwych ewentualnej poprawie i wdra¿aniu usprawnieñ,
– sk³adanie wniosków o usuwanie zidentyfikowanych luk prawnych b¹dŸ niejasnoœci w przepisach prawa,

69
70

http://www.nik.gov.pl/kontrole/ (27.03.2013 r.).
Tam¿e.
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– powiadamianie prokuratury lub innych organów œcigania w sytuacji stwierdzenia przestêpstwa lub zaniedbania.
Obszar kontrolny bezpieczeñstwa odnosi siê wiêc bezpoœrednio do jakoœci
bezpieczeñstwa, rozumianej przez pryzmat jakoœci us³ug publicznych œwiadczonych na rzecz obywateli, a traktuj¹cych o wszelkich aspektach bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego.

7. Rola medialnego obszaru bezpieczeñstwa w zapewnianiu
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
Analizuj¹c tabelê 1, nie sposób pomin¹æ relacji, jakie zachodz¹ pomiêdzy medialnym obszarem bezpieczeñstwa a funkcjami bezpieczeñstwa: instytucjonalizacji, sankcjonowania, egzekwowania, dochodzeniowo-œledczej i prewencji. O ile
waga trzech pierwszych jest niewielka, o tyle wartoœæ 2 w skali 0-3, przypisana
dwóm ostatnim funkcjom, wskazuje na istotnoœæ rozpatrywanego obszaru bezpieczeñstwa.
Nale¿y jednak w tym miejscu zwróciæ uwagê na bardzo istotny aspekt. Analiza intuicyjna roli mediów w zapewnianiu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego wskazuje, ¿e o ile do niedawna mo¿na by³o przyjmowaæ za domenê medialnego obszaru bezpieczeñstwa jedynie dzia³alnoœæ organizacji medialnych,
o tyle w dobie dynamicznego rozwoju mediów spo³ecznoœciowych (np. Facebook,
Tweeter), niemal¿e ka¿dy obywatel, który posiada dostêp do internetu, jest w stanie czynnie wpisywaæ siê w ten obszar.
Zasadnym wydaje siê wiêc oprzeæ rozwa¿ania na podstawowych funkcjach
mediów w spo³eczeñstwie, z których, w kontekœcie kszta³towania bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹71:
– funkcja informacyjna (polegaj¹ca na zaspokajaniu potrzeb informacji cz³owieka, realizowana poprzez wspólne relacje na linii nadawca – odbiorca; media
przesy³aj¹ informacje, odbiorcy wyszukuj¹ je natomiast zgodnie ze swoimi preferencjami),
– funkcja opiniotwórcza (bazuj¹ca na kszta³towaniu przez media opinii publicznej w ró¿nych dziedzinach ¿ycia),
– funkcja edukacyjna (realizowana poprzez przekazywanie i popularyzowanie
wiedzy).
Funkcja informacyjna mediów wynika z faktu traktowania ich jako wiarygodnego Ÿród³a informacji72. Rozpoœciera siê na wszystkie rodzaje mediów. Poziom
poinformowania spo³eczeñstwa mo¿e mieæ ogromny wp³yw na subiektywnie od71

Gromek P., Kulasza K.: Media podczas masowej ewakuacji ludnoœci – rola i zagro¿enia. Zeszyty
Doktoranckie Wydzia³u Bezpieczeñstwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej 2012, nr 4(5), s. 335.
72
TNS OBOP, Zaufanie do mediów, Warszawa 2002; Sonda¿ TNS OBOP zrealizowany w dniach
9–11 marca 2002 r. na reprezentatywnej, losowej 1017-osobowej ogólnopolskiej próbie osób od 15. roku ¿ycia. Maksymalny b³¹d statystyczny dla takiej wielkoœci próby wynosi +/–3%, przy wiarygodnoœci
oszacowania równej 95%.
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czuwane poczucie bezpieczeñstwa, w tym jego sk³adow¹ – poczucie poinformowania73. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, ¿e informowanie spo³eczeñstwa nie jest
wspó³czeœnie domen¹ jedynie organizacji medialnych. Odwa¿nym, aczkolwiek
zasadnym jest twierdzenie, ¿e niemal¿e ka¿dy obywatel jest w stanie przekazywaæ
informacje przy wykorzystaniu mediów, czyli szybko, na bardzo du¿e odleg³oœci,
do bardzo szerokiego grona odbiorców.
Za funkcj¹ opiniotwórcz¹ przemawia twierdzenie, ¿e w minionym stuleciu
media sta³y siê narzêdziem s³u¿¹cym cz³owiekowi nie tylko do pozyskiwania
informacji, ale tak¿e do samodzielnej eksploracji przestrzeni, w której on ¿yje,
a tak¿e kszta³towania jego umys³u74.
Funkcja edukacyjna mediów skupia siê wokó³ budowania ogólnospo³ecznego poziomu wiedzy na temat zagro¿eñ, sposobów radzenia sobie z ich negatywnymi skutkami, zapobiegania im, a tak¿e probezpiecznych zachowañ w ró¿nych sytuacjach.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e determinowany przez funkcje mediów ich charakter,
w kontekœcie roli jak¹ spe³niaj¹ w kszta³towaniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, mo¿na odnieœæ do funkcji bezpieczeñstwa. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ funkcje dochodzeniowo-œledcza oraz prewencji. Relacje miêdzy nimi
pokazano na rys. 2.

Rys. 2. Relacje pomiêdzy wybranymi funkcjami mediów a wybranymi funkcjami bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego
îród³o: opracowanie w³asne.

W oparciu o powy¿sze rozwa¿ania, przyjmuje siê, ¿e medialny obszar bezpieczeñstwa mo¿e odnosiæ siê do ochrony porz¹dku prawnego przed bezprawnymi
zachowaniami, godz¹cymi w dobra chronione (¿ycie, zdrowie, mienie, porz¹dek
publiczny, normy i obyczaje spo³eczne. Mimo i¿ s¹ to relacje w znacznej mierze
poœrednie, to jednak istotne w procesie kszta³towania i utrzymywania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
73

Marciniak E.M.: op. cit., s. 60.
Chwaszcz J., Pietruszka M., Sikorski D.: Media, uzale¿nienia – fakty i mity. Wyd. KUL, Lublin
2005, s. 7.
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8. Rola obywatelskiego obszaru bezpieczeñstwa w zapewnianiu
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
Ostatni z omawianych – obszar obywatelski – ma specjalne miejsce poœród
wszystkich pozosta³ych, zidentyfikowanych obszarów bezpieczeñstwa. Wspominana wczeœniej inicjatywa obywatelska zdaje siê nadawaæ mu charakter subiektywnej bliskoœci obywatelom, którzy mog¹ mieæ w tym przypadku najwiêkszy wp³yw
na funkcjonowanie podmiotów go konstytuuj¹cych. Do podmiotów tych zaliczyæ
mo¿na organy samorz¹du terytorialnego, stra¿e gminne, przedsiêbiorstwa
us³ugowe w dziedzinie bezpieczeñstwa, uczelnie wy¿sze i oœrodki szkoleniowe,
zwi¹zki zawodowe, a nawet samych obywateli.
Wœród organów administracji samorz¹dowej obszaru obywatelskiego wymienia siê:
– sejmik i zarz¹d województwa,
– radê i zarz¹d powiatu,
– radê gminy, wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Uogólniaj¹c, dzia³alnoœæ samorz¹dów terytorialnych, w kontekœcie kszta³towania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, przejawia siê poprzez:
– wykonywanie okreœlonych ustawami zadañ publicznych z zakresu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
– dysponowanie mieniem w³asnym, w tym zarz¹dzanie nim w celach zapewnienia i utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
– prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej na podstawie bud¿etu, w tym
finansowanie przedsiêwziêæ z zakresu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
a tak¿e dzia³alnoœci w³aœciwych podmiotów (np. stra¿y gminnych, w tym stra¿y
miejskich).
Koniecznoœæ wdra¿ania treœci zaleceñ Komisji Ministerialnej Rady Europy
w rekomendacji Nr R87/19 W sprawie organizacji zapobiegania przestêpczoœci, wynikaj¹cego z nich obowi¹zku tworzenia na szczeblu powiatowym komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku, a tak¿e treœci programów zapobiegania przestêpczoœci oraz
ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego przemawiaj¹ za posiadaniem instrumentów, które pomaga³yby osi¹gaæ opisane powy¿ej za³o¿enia
na szczeblu lokalnym. Rolê tê mog¹ pe³niæ stra¿e gminne (miejskie)75.
Stra¿ gminna (miejska), czyli utworzona przez Radê gminy jednostka organizacyjna gminy, jest umundurowan¹ formacj¹ samorz¹dow¹, przeznaczon¹ do
ochrony porz¹dku publicznego na terenie gminy76.
Za funkcje stra¿y gminnej (miejskiej) przyjmuje siê77:
– funkcjê ochronn¹ (utrzymanie porz¹dku publicznego na terenie gminy),
75

Mickiewicz P.: Miejsce i zadania stra¿y miejskiej w systemie bezpieczeñstwa publicznego. Wiedza Obronna 2010, nr 3(234), s. 116.
76
Art. 1 pkt 1, Art. 2 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o stra¿ach gminnych.
77
Mickiewicz P.: op. cit., s. 118.
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– funkcjê porz¹dkow¹ (egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa, które
traktuj¹ o bezpieczeñstwie i porz¹dku publicznym),
– funkcjê prewencyjn¹ (monitoring stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na ulicach i osiedlach gminy oraz interwencje celem przywrócenia bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego),
– funkcjê profilaktyczn¹ (zapobieganie wykroczeniom i przestêpstwom, dzia³alnoœæ wychowawcza wœród dzieci i m³odzie¿y),
– funkcjê informacyjn¹ (przekazywanie informacji na temat zagro¿eñ, sposobów
przeciwdzia³ania ich negatywnym skutkom, probezpiecznych zachowañ itp.),
– funkcjê spo³eczno-administracyjn¹ (wspó³praca na p³aszczyŸnie szeroko rozumianego bezpieczeñstwa z innymi s³u¿bami, stra¿ami, inspekcjami, organami
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, organizacjami spo³ecznymi i obywatelami),
– funkcjê integracyjn¹ (udzia³ w imprezach organizowanych na terenie gminy).
Wszystkie powy¿sze oddaj¹ charakter i miejsce tej formacji w obszarze obywatelskim bezpieczeñstwa. Pozwalaj¹ równie¿ nakreœliæ rolê w kszta³towaniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, zbli¿on¹ kompetencyjnie do roli policji.
Zadania w ramach rozpatrywanego obszaru mog¹ byæ realizowane ponadto
przez przedsiêbiorstwa us³ugowe. Charakter ich dzia³añ mo¿e byæ zwi¹zany z:
– czynnoœciami detektywistycznymi,
– ochron¹ osób i mienia,
– edukacj¹ dla bezpieczeñstwa,
– ubezpieczeniami.
Istotnoœæ udzia³u sfery komercyjnej w tym kontekœcie podkreœla M. Lisiecki,
wed³ug którego w znacznym stopniu wzbogaca ona ofertê us³ugow¹ w zakresie
bezpieczeñstwa, a tak¿e odci¹¿a rz¹dowe i samorz¹dowe œrodki bud¿etowe78.
Nie mo¿na wiêc pomijaæ roli firm detektywistycznych, agencji ochrony osób
i mienia, firm ubezpieczeniowych oraz instytucji szkoleniowych (z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo¿arowej, pomocy medycznej,
itp.) w kszta³towaniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Warto w niniejszych rozwa¿aniach uwzglêdniæ równie¿ udzia³ uczelni wy¿szych w szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeñstwa. Dynamiczny rozwój
takich kierunków studiów, jak przyk³adowo bezpieczeñstwo narodowe, bezpieczeñstwo wewnêtrze, in¿ynieria bezpieczeñstwa, ratownictwo medyczne, zarz¹dzanie bezpieczeñstwem, bezpieczeñstwo i higiena pracy, edukacja dla bezpieczeñstwa to szansa w œrodowisku bezpieczeñstwa narodowego kraju, za któr¹
przemawia zainteresowanie studentów problematyk¹ wyra¿an¹ przez nazwy kierunków studiów. Niezwykle cenne w tym przypadku mo¿e okazaæ siê prowadzenie badañ naukowych w toku dzia³alnoœci statutowej instytucji szkolnictwa
wy¿szego.
78

Lisiecki M.: op. cit., s. 92.
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Zwi¹zki zawodowe to kolejny podmiot funkcjonuj¹cy w obszarze obywatelskim bezpieczeñstwa. Ich obecnoœæ w sferach dzia³alnoœci organizacji for-profit
i non-profit (w tym instytucji publicznych, np. Policji, PSP, Stra¿y Granicznej)
podyktowana jest realizacj¹ treœci zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka, które mówi¹ o prawie ka¿dego cz³owieka do odpowiednich i zadowalaj¹cych warunków pracy, ochrony przed bezrobociem, a tak¿e, celem wp³ywu na
wspomniane, prawie do tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków zawodowych79.
Istotne z punktu widzenia realizacji praw ogólnych maj¹ w tym kontekœcie
prawa szczegó³owe, nadawane przez Konstytucjê RP80:
– prawo do zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych, organizacjach spo³eczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców,
– prawo do rokowañ, w szczególnoœci w celu rozwi¹zywania sporów zbiorowych,
oraz do zawierania uk³adów zbiorowych pracy i innych porozumieñ,
– prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach okreœlonych we w³aœciwej ustawie.
Od dawna aktualne jest przekonanie o koniecznoœci uczestnictwa zwi¹zkowców w procesie zarz¹dzania organizacjami81. W³aœciwe relacje na drodze zwi¹zki
zawodowe – pracodawcy mog¹ bowiem ograniczyæ ryzyko niepokojów spo³ecznych, przek³adaj¹c siê poœrednio na poziom bezpie- czeñstwa i porz¹dku publicznego.
Jak wspomniano, dzia³ania w obywatelskim obszarze bezpieczeñstwa zawieraj¹ postulowane przez obywateli sposoby podwy¿szania przewa¿nie subiektywnego poziomu bezpieczeñstwa w miejscach publicznych, osiedlach, strefach
mieszkalnych, pracy i wypoczynku. Sposoby te mog¹ byæ proponowane przez poszczególnych obywateli. Dostêp do wszechobecnych mediów umo¿liwia propagowanie pomys³ów i idei praktycznie przez ka¿d¹ osobê, która ma wtedy
rzeczywisty wp³yw na opiniê publiczn¹. Kszta³towanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego powinno odbywaæ siê natomiast na potrzeby ogó³u obywateli.
Opinia publiczna na temat proponowanych przez w³adze pañstwowe b¹dŸ lokalne rozwi¹zañ, w tym wdra¿ania przez nie rozwi¹zañ, które wychodz¹ niejako od
samych obywateli, jest wiêc bardzo wa¿na. Wiêcej, powinna byæ swego rodzaju
drogowskazem dla w³aœciwych decydentów.
Podsumowuj¹c, obszar obywatelski jest drugim, po obszarze wykonawczym,
niezwykle rozbudowanym obszarem bezpieczeñstwa. Z uwagi na swój charakter,
mo¿e byæ on postrzegany jako niezwykle bliski obywatelom, którzy maj¹ w tym
przypadku zdecydowanie wiêksze mo¿liwoœci indywidualnego wp³ywu na swoje
otoczenie.
79
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
(28.03.13 r.).
80
Art. 59 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
81
Salwa Z.: Uprawnienia zwi¹zków zawodowych. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998,
s. 34.
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9. Podsumowanie
Obszary bezpieczeñstwa dotykaj¹ niemal¿e ka¿dej sfery ¿ycia obywateli. Jest
to szczególnie widoczne w kontekœcie niezwykle bliskiej obywatelom dziedziny
bezpieczeñstwa narodowego, jak¹ jest bezpieczeñstwo publiczne.
Okreœlenie obszarów bezpieczeñstwa dokonane zosta³o na podstawie wyników analizy rodzajów w³adzy w Polsce. Punktem wyjœcia by³a w tym przypadku
Konstytucja RP, czyli najwa¿niejszy krajowy akt prawny. Czêœciowe wyniki pracy badawczej wykaza³y, ¿e monteskiuszowski trójpodzia³ w³adzy zdaje siê byæ
niewystarczaj¹cy, z uwagi na aktualny stan prawny, poczynione w ostatnich latach dywagacje naukowe oraz wspó³czeœnie obserwowalne zjawiska spo³eczne.
W zwi¹zku z powy¿szym, autorzy zidentyfikowali nastêpuj¹ce obszary bezpieczeñstwa: ustawodawczy, wykonawczy, s¹downiczy, kontrolny, medialny i obywatelski.
Obszary bezpieczeñstwa determinowane s¹ przez charakter zadañ na³o¿onych
na organy i instytucje w³aœciwe szeroko rozumianemu bezpieczeñstwu. Wystarczaj¹ce, zdaniem autorów, by³o odniesienie siê do zakresów kompetencyjnych
Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów, dzia³ów administracji rz¹dowej, wojewodów, Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Pañstwowego Ratownictwa Medycznego, Si³ Zbrojnych RP, s¹dów, Trybuna³u Konstytucyjnego,
Trybuna³u Stanu, Najwy¿szej Izby Kontroli, mediów, stra¿y gminnych, przedsiêbiorstw œwiadcz¹cych us³ugi w dziedzinie bezpieczeñstwa, szkó³ wy¿szych,
a tak¿e pojedynczych obywateli.
Podsumowaniem niniejszych rozwa¿añ jest okreœlenie roli obszarów bezpieczeñstwa w zapewnieniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, w tym podkreœlenie ich istotnoœci.
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The paper determinates the safety areas. It has been made on the basis
of Polish authority sources analysis results. The starting point was the Polish
Constitution owing to the most importance among all the Acts of law. The
Montesquieu’s authority division seemed to be insufficient, taking preset
legal state into consideration. Authors identified following safety areas:
legislative, executive, judicial, media and civic. All of them are determined
by the description of duties and responsibilities relevant to national safety.
Discussion results concerning the Polish Parliament, the Polish President,
the Council Cabinet, government administration departments, governors,
the Police, The State Fire Service, State Medical Rescue, the Polish Armed
Forces, the Constitutional Tribunal, the State Tribunal, the National Audit
Office, media, community guards, safety commercial organizations,
universities and particular citizens activities were sufficient to show the
significance of all safety areas in public safety system.
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Omówienie
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Kultura zaufania jako gwarant bezpieczeñstwa
W artykule omówiono zjawisko kultury zaufania jako klimatu sprzyjaj¹cego
utrzymaniu poczucia bezpieczeñstwa. Zosta³y podane zarówno elementy
sk³adaj¹ce siê na kulturê zaufania, jak i obszary dzia³añ umo¿liwiaj¹ce jej
trwanie. Dokonano równie¿ analizy sk³adowych kultury zaufania w œwietle
przeprowadzonych badañ ankietowych. Nale¿y podkreœliæ wa¿koœæ tego
zjawiska nie tylko w aspekcie bezpieczeñstwa, ale równie¿ w relacjach na
poziomie spo³ecznoœci lokalnych.
The article briefly discusses the phenomenon of a trust culture as a climate
which is favourable for the maintenance of security. The components of the
trust culture as well as the areas of activity which enable it to remain have
been presented. The article presents the analysis of the trust culture
components in the light of survey. The authors would also like to stress
the importance of this phenomenon, not only in terms of safety but also in
the relations on the level of local communities.
S³owa kluczowe: zaufanie, kultura zaufania, klimat zaufania, bezpieczeñstwo, poczucie bezpieczeñstwa, wiarygodnoœæ.
Keywords: trust, culture of trust, a climate of trust, safety, sense of security,
reliability.

W warunkach niepewnoœci i ryzyka, w których funkcjonujemy, g³ówn¹ rolê
odgrywa zaufanie, które staje siê podstawow¹ strategi¹ radzenia sobie z niewiedz¹
i niemo¿noœci¹ kontrolowania przysz³oœci, pozwalaj¹c jednoczeœnie jednostkom
zaadaptowaæ siê do z³o¿onego œrodowiska spo³ecznego i tym samym korzystaæ
z szerszej puli mo¿liwoœci1.
Ze wszystkich stron jesteœmy bombardowani informacjami o nowych wydarzeniach, które budz¹ nasz niepokój. Technika, zamiast byæ naszym sprzymierzeñcem, w coraz to w wiêkszym stopniu, wp³ywaj¹c na œrodowisko naturalne
i spo³eczne, m.in. poprzez skomplikowane relacje miêdzy poszczególnymi technologiami, poszerza listê nieprzewidzianych konsekwencji swojej ingerencji. Napady, kradzie¿e, masowe zwolnienia, morderstwa, samobójstwa, próby j¹drowe,
1

Sztompka P.: Zaufanie, Fundament spo³eczeñstwa. Znak, Kraków 2007, s. 69.
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meteoryty, trzêsienia ziemi, etc. mo¿na by³oby wymieniaæ w nieskoñczonoœæ.
Zagro¿enia, które nêkaj¹ ludzkoœæ mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Pierwsza
z nich to zagro¿enia zwi¹zane z dzia³aniami natury, na które nie mamy wp³ywu
– mo¿emy jedynie spróbowaæ przygotowaæ siê na nie. Druga grupa, to zwi¹zane
z celowym dzia³aniem cz³owieka, z podejmowaniem decyzji, których wynikiem
s¹ takie, a nie inne skutki. Podejmuj¹c decyzje, kreujemy nasz¹ przysz³oœæ oraz
wp³ywamy na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ. Œwiat oferuje nam coraz wiêksz¹ pulê
mo¿liwoœci we wszystkich obszarach ¿ycia, poszerzaj¹c spektrum potencjalnych
wyborów, nasze decyzje staj¹ siê mniej przewidywalne i trudno nam je podejmowaæ – chocia¿by z racji braku znajomoœci tematu. Mnogoœæ oraz z³o¿onoœæ istniej¹cych systemów implikuje zdanie siê na specjalistów w danych dziedzinach.
W zwi¹zku z tym wszyscy uczestnicy procesu decyzyjnego, aby powierzaæ swój
los w rêce ekspertów, musz¹ byæ przekonane o ich wiarygodnoœci.
Trwaj¹cy proces globalizacji powoduje kszta³towanie siê nowego spo³ecznego
bytu o coraz to ciaœniejszych wzajemnych zale¿noœciach: politycznych, gospodarczych, finansowych, kulturowych2. Pojawia siê globalna wspó³zale¿noœæ,
w której zaufanie jest niezbêdnym warunkiem wspó³pracy. Ka¿de ze spo³eczeñstw
stanowi¹cych ów byt ma ró¿ni¹ce siê od siebie systemy wartoœci, które zakorzenione s¹ g³êboko w kulturze. Badania aksjologiczne pokazuj¹, jak ró¿nie postrzegane s¹: zaufanie, lojalnoœæ, solidarnoœæ, wzajemnoœæ, podstawowe formy wiêzi
moralnych na p³aszczyŸnie ró¿nych spo³eczeñstw. Idealnym, modelowym
przyk³adem spo³eczeñstwa by³oby takie, które swoje istnienie opiera na zaufaniu, ale aby taka wspólnota mog³a istnieæ, konieczne s¹ pewne procesy integracji
spo³ecznej, swego rodzaju paradygmaty zgodnoœci, wartoœci i normy reguluj¹ce
zasady wspó³istnienia, wspó³stanowienia cz³onków danej grupy. Dzia³ania
wewn¹trz grupy powinny charakteryzowaæ siê wzajemnoœci¹ i wspó³prac¹ prowadz¹c¹ do harmonii i stabilnoœci systemu spo³ecznego utrzymanej w klimacie
zaufania (lub nieufnoœci)3. Relatywnie bliskie takiemu modelowi s¹ kraje skandynawskie (Szwecja, Dania, Norwegia), a tak¿e Holandia i Szwajcaria, których historia sprzyja³a wytworzeniu tzw. kultury zaufania. Zaufanie, zdaniem
P. Sztompki jest regu³¹ spo³eczn¹ o charakterze normatywnym, która roznieca
tolerancjê oraz wzmacnia wiêzi jednostki z otoczeniem, a przez któr¹ oczekujemy
od siebie i od innych m.in. kompetencji, racjonalnoœci, efektywnoœci, moralnoœci, lojalnoœci, empatii, bezinteresownoœci oraz altruizmu.
Poprzez przekonanie, ¿e dobrze jest ufaæ innym oraz samemu wzbudzaæ zaufanie, spo³eczeñstwa wytwarzaj¹ klimat zaufania, który staje siê naturalnym
œrodowiskiem relacji interpersonalnych, grupowych, organizacyjnych czy instytucjonalnych. Klimat zaufania sprzyja ludzkim dzia³aniom pozbawia bowiem
ich barier w postaci lêku o czystoœæ intencji i uczciwoœæ, jest motorem zachowañ
prospo³ecznych. Na ów klimat zaufania zdaniem P. Sztompki sk³adaj¹ siê:
l
tradycja historyczna i t³o historyczne okreœlonego dzia³ania jednostki,
2
3

Sztompka P.: op. cit, s. 46.
Sztompka P.: Socjologia. Analiza spo³eczeñstwa. Znak, Kraków 2002, s. 318–325.
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kontekst strukturalny, kontekst aktualnego ¿ycia spo³ecznego (spoistoœæ normatywna, stabilnoœæ porz¹dku spo³ecznego, przejrzystoœæ organizacji spo³ecznej, etc.),
l
oraz zmienne poœrednicz¹ce:
m nastroje spo³eczne,
m spo³eczne zasoby kapita³owe.
W ka¿dej z wy¿ej wymienionych sk³adowych, aby wykszta³ciæ oraz utrzymaæ
warunki charakterystyczne dla klimatu zaufania, nale¿a³oby podj¹æ pewne dzia³ania polegaj¹ce m.in. na:
l
budowie i umacnianiu trwa³ych i pewnych regu³ funkcjonowania porz¹dku
spo³ecznego,
l
konsekwentnym i bezwzglêdnym egzekwowaniu prawa oraz daniu ludziom
mo¿liwoœci zwrócenia siê do odpowiednich instytucji w przypadku naruszania ich praw,
l
budowie efektywnoœci i autorytetu agend kontroli,
l
otwartoœci i widocznoœci ¿ycia publicznego, jawnoœci, przejrzystoœci i przewidywalnoœci,
l
umacnianiu decentralizacji w³adz,
l
walce z niekompetencj¹ i amoralnoœci¹ reprezentantów i funkcjonariuszy pañstwowych,
l
zapewnianiu godnoœci, integralnoœci i autonomii ka¿dego cz³onka spo³eczeñstwa4.
Kultura zaufania pojawia siê wówczas, gdy wszystkie te elementy s¹ prawid³owo postrzegane, jeœli mierzone nastroje spo³eczne wskazuj¹ na zadowolenie
z istniej¹cych struktur, a w konsekwencji stan spo³ecznych zasobów kapita³owych jest wystarczaj¹cy. Wówczas cz³onkowie grup spo³ecznych, grup lokalnych
czuj¹ siê bezpiecznie, w sferze zachowañ spo³ecznych czuj¹ siê wolni od jakichkolwiek zagro¿eñ, posiadaj¹ mo¿liwoœci i chêæ rozwoju, s¹ przekonani o swojej
wartoœci w danym spo³eczeñstwie, s¹ spokojni o swoj¹ przysz³oœæ. Wspó³istnienie w takiej grupie charakteryzuje siê spokojem, brakiem lêku i niepokoju o jutro, zarówno w sferze materialnej (mienie), fizycznej (zdrowie), jak i duchowej
(komfort psychiczny umo¿liwiaj¹cy realizacjê ¿yciowych marzeñ i celów). Idealna spo³ecznoœæ lokalna o wysokiej kulturze zaufania zdominowana jest przez
przekonanie o prawid³owej, odpowiedniej i adekwatnej do sytuacji pomocy
i wsparciu wspó³cz³onków oraz instytucji dzia³aj¹cych w obszarze danej spo³ecznoœci w warunkach zagra¿aj¹cych ¿yciu, zdrowiu czy mieniu. Cz³onków wspólnoty cechuje:
l
aktywnoœæ i gotowoœæ do zaanga¿owania siê w tworzenie atrakcyjnej i optymistycznej rzeczywistoœci,
l
kreowanie przysz³oœci,
l

4
Sztompka P.: Zaufanie, nieufnoœæ i dwa paradoksy demokracji, [w:] Socjologia. Lektury, pod
red. P. Sztompki i M. Kuci. Kraków 2005, s. 401–402.
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wysokie poczucie bezpieczeñstwa.
Analizuj¹c sk³adowe klimatu zaufania w kontekœcie próby podniesienia poziomu zaufania, nale¿a³oby siê skupiæ na drugim wspomnianym powy¿ej elemencie wymienionym przez P. Sztompkê – czyli na kontekœcie strukturalnym,
poniewa¿ tradycja historyczna jest zale¿na od œrodowiska, w którym cz³owiek
wyrós³ i stanowi t³o historyczne okreœlonego dzia³ania jednostki, i jest czynnikiem niemodyfikowalnym, wygenerowanym z losów danego spo³eczeñstwa,
z jego prze¿yæ i doœwiadczeñ. W zale¿noœci od jakoœci i iloœci owych dziejów, od
intensywnoœci zwyciêstw, sukcesów czy te¿ klêsk i pora¿ek, bêdziemy siê pochylaæ w jedn¹ b¹dŸ w drug¹ stronê postrzegaj¹c teraŸniejszoœæ z danej perspektywy.
Z jednej strony, maj¹c zaplecze pozytywnego myœlenia nasza kultura charakteryzowaæ siê bêdzie ufnoœci¹, optymizmem i sprzyjaæ bêdzie rozwojowi, z drugiej
zaœ, gdy wspó³czesn¹ rzeczywistoœæ opieraæ bêdziemy o martyrologiê, rany, niepowodzenia z przesz³oœci, panowaæ bêdzie klimat tragiczny o cechach podejrzliwoœci, wrogoœci i destrukcji.
Badaj¹c odczucia mieszkañców Polski w obszarze bezpieczeñstwa w 2011 r.,
przeprowadzono badania ankietowe na próbie 4002 respondentów, w losowo wybranych 32 powiatach.
Spo³eczeñstwo w Polsce w ostatnich latach przesz³o du¿¹ transformacjê,
wdra¿aj¹c gospodarkê rynkow¹, a co za tym idzie nast¹pi³y zmiany w postrzeganiu pañstwa, administracji publicznej przez spo³eczeñstwo. Jedno z pytañ dotyczy³o oceny dokonanych zmian w ostatnich 5 latach w miejscu zamieszkania
respondentów. Ocena polega³a na wskazaniu, czy w podanych obszarach zmiany
nast¹pi³y na lepsze, na gorsze czy pozosta³y bez zmian. Ocenie poddane zosta³y
nastêpuj¹ce istotne dla kultury zachowania obszary:
l
bezpieczeñstwo osobiste,
l
sytuacja mieszkaniowa,
l
stan dróg,
l
praca urzêdów administracji publicznej,
l
pomoc socjalna dla najubo¿szych,
l
sprzyjaj¹ce warunki dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy,
l
sytuacja w szkolnictwie, oœwiacie,
l
stan œrodowiska naturalnego,
l
komunikacja miejska i podmiejska,
l
funkcjonowanie i dostêp do instytucji kulturalnych,
l
atrakcyjnoœæ turystyczna regionu/rozwój turystyczny.
Z wykresu 1 wynika, ¿e respondenci najlepiej oceniaj¹ zmiany w sferze atrakcyjnoœci turystycznej regionu 39,33%, natomiast bardzo ma³o, zaledwie 13,39%
respondentów oceni³o pozytywnie zmiany w obszarze pomocy socjalnej dla najubo¿szych. Wa¿na dla budowania kultury zaufania praca urzêdów administracji
publicznej jest równie¿ s³abo oceniana przez obywateli.
l

Kultura zaufania jako gwarant bezpieczeñstwa

157

Wykres 1. Ocena pozytywna (zmiana na lepsze) w miejscu zamieszkania w ci¹gu ostatnich 5 lat
îród³o: Opracowanie w³asne, marzec 2013 r.

Zdecydowana wiêkszoœæ, bo 48,95% badanych osób wskaza³o na brak zmian
w pracy administracji publicznej, 23,14% respondentów wskaza³o na zmiany na
gorsze, natomiast tylko 18,72% oceni³o zmiany w pracy urzêdów na lepsze.
Niska ocena zmian w pracy administracji publicznej nie skutkuje niskim
poczuciem bezpieczeñstwa.
Pozytywna ocena zmian
6,32%
w innych aspektach ¿ycia,
9,95%
wa¿nych dla spo³eczeñstwa,
takich jak turystyka, dostêp
39,33%
do kultury, stan dróg czy œrodowiska realizowanych g³ównie poprzez administracjê
publiczn¹ przenosi siê na odczuwalny poziom poczucia
44,40%
bezpieczeñstwa.
Respondenci dostrzegaj¹
poprawê lub przynajmniej
brak negatywnych zmian
Wykres 2. Ocena pracy urzêdów atrakcyjnoœci turystycznej
regionu w miejscu zamieszkania w ci¹gu ostatnich 5 lat
odnoœnie ich bezpieczeñîród³o: Opracowanie w³asne, marzec 2013 r.
stwa w ostatnich 5 latach.
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Du¿a czêœæ badanych – 43,23%, wskaza³o na umiarkowan¹ lub zdecydowan¹ poprawê w³asnego bezpieczeñstwa, natomiast tylko 16,09% oceni³o, ¿e ich bezpieczeñstwo radykalnie lub umiarkowanie pogorszy³o siê. Pozytywna ocena zmian
w obszarze bezpieczeñstwa przek³ada siê na subiektywne poczucie bezpieczeñstwa. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie w skali rosn¹cej od 1 do 10 ich
odczuæ dotycz¹cych poczucia bezpieczeñstwa w 2010 r.
9,20%
18,72%

23,14%

48,95%

Wykres 3. Ocena pracy urzêdów administracji publicznej
w miejscu zamieszkania w ci¹gu ostatnich 5 lat
îród³o: Opracowanie w³asne, marzec 2013 r.

9,35%

4%
12,09%

33,88%

40,68%

Wykres 4. Procentowy rozk³ad odpowiedzi na pytanie: „Jakie odnosi
Pani/Pan wra¿enie, odnoœnie Pani/Pana bezpieczeñstwa na przestrzeni
ostatnich 5 lat?”

Wiêkszoœæ badanych osób wskaza³o, ¿e ich poczucie bezpieczeñstwa wynosi
powy¿ej 5 – œrednia arytmetyczna wynosi 6,08. Œwiadczy to o pozytywnych odczuciach w obszarze bezpieczeñstwa. Wed³ug P. Sztompki zaufanie do instytucji
publicznych powinno siê przek³adaæ na poczucie bezpieczeñstwa.
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Wykres 5. Procentowy rozk³ad odpowiedzi na pytanie: „Proszê wskazaæ, jak na przestrzeni
ostatnich 5 lat, kszta³towa³o siê Pani/Pana poczucie bezpieczeñstwa w 2010 r. (maj¹c na uwadze
ówczesn¹ rzeczywistoœæ, np. wydarzenia, prze¿ycia, pracê, naukê etc.)”
îród³o: Opracowanie w³asne, marzec 2013 r.

W celu sprawdzenia, czy wystêpuje wspó³zale¿noœæ pomiêdzy poczuciem bezpieczeñstwa, a ocen¹ zmian w sferze pracy administracji publicznej pos³u¿ono siê
wspó³czynnikiem korelacji liniowej Pearsona oraz wspó³czynnikiem korelacji
rang rho Spearmana wyra¿onymi wzorami 1 i 2, jednoczeœnie badaj¹c istotnoœæ
statystyczn¹, do obliczeñ wykorzystano oprogramowanie SPSS. Dane zosta³y tak
przekodowane, aby wartoœci ros³y wraz z pozytywnymi ocenami respondentów.
Wspó³czynnik korelacji liniowej Pearsona:
2

n

rxy =

å ( x - x) ( y - y )
å ( x - x ) å ( y - y)
i

i =1

2

n

i =1

i

i

n

i =1

i

gdzie:
i = 1, 2, …, n,
x i yn – œrednie obu analizowanych zmiennych,
sxsy – odchylenia standardowe tych cech.

2

=

cov( X , Y )
sx s y

(1)

Zeszyty Naukowe SGSP nr 46 (2) 2013

160

Wspó³czynnik korelacji rang rho Spearmana:
n

rs = 1 -

6åi =1 di2

(2)

n( n 2 - 1)

gdzie:
i= 1, 2, …, n,
di – oznacza ró¿nicê pomiêdzy rangami odpowiadaj¹cych sobie wartoœci cech.
Badaj¹c istotnoœæ statystyczn¹, postawiono nastêpuj¹ce hipotezy:
Hipoteza zerowa (H0): mówi¹ca o braku statystycznie istotnej korelacji pomiêdzy badanymi zmiennymi na rzecz hipotezy alternatywnej.
Hipoteza alternatywna (H1): mówi¹ca o statystycznie istotnej korelacji pomiêdzy badanymi.
W weryfikacji istotnoœci przyjêto 5% poziom istotnoœci (a = 0,05).
Tabela 1. Wspó³czynniki korelacji liniowej Pearsona oraz korelacji rang rho Spearmana pomiêdzy pytaniem „Proszê wskazaæ jak na przestrzeni ostatnich 5 lat, kszta³towa³o siê Pani/Pana
poczucie bezpieczeñstwa w 2010 r. (maj¹c na uwadze ówczesn¹ rzeczywistoœæ np. wydarzenia,
prze¿ycia, pracê, naukê etc.)” a pytaniem „Proszê o ocenê zmian w Pani/Pana miejscu zamieszkania, które nast¹pi³y w ci¹gu ostatnich 5 lat w poni¿szej sferze: praca administracji publicznej”

Proszê wskazaæ jak na przestrzeni ostatKorelacja Pearsona
nich 5 lat, kszta³towa³o siê Pani/Pana po- Istotnoœæ (dwustronna)
czucie bezpieczeñstwa w 2010 r. (maj¹c
N
na uwadze ówczesn¹ rzeczywistoœæ np.
wydarzenia, prze¿ycia, pracê, naukê
etc.)

rang rho Proszê wskazaæ jak na prze- Wspó³czynnik korelacji
Spearmana
strzeni ostatnich 5 lat,
Istotnoœæ (dwustronna)
kszta³towa³o siê Pani/Pana
N
poczucie bezpieczeñstwa
(maj¹c na uwadze
ówczesn¹ rzeczywistoœæ np.
wydarzenia, prze¿ycia, pracê, naukê etc.) [2010]

Proszê o ocenê zmian w Pani/Pana
miejscu zamieszkania, które nast¹pi³y
w ci¹gu ostatnich 5 lat w poni¿ej
sferze: praca administracji publicznej
,247**
,000
4002

Proszê o ocenê zmian w Pani/Pana
miejscu zamieszkania, które nast¹pi³y
w ci¹gu ostatnich 5 lat w poni¿szej
sferze: praca administracji publicznej
,243**
,000
4002

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie).
îród³o: Opracowanie w³asne, marzec 2013 r.

W obu obliczeniach istotnoœæ statystyczna jest ni¿sza ni¿ przyjêty poziom a =
0,05, nale¿y wiêc odrzuciæ przyjêt¹ hipotezê zerow¹ (H0) mówi¹c¹ o braku statystycznie istotnej korelacji pomiêdzy badanymi zmiennymi na rzecz hipotezy
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Œrednia

alternatywnej (H1). Wspó³czynniki korelacji pomiêdzy ocen¹ zmian w miejscu
zamieszkania w ci¹gu 5 lat w sferze pracy urzêdów administracji publicznej a poczuciem bezpieczeñstwa wynosz¹ odpowiednio – wspó³czynnik korelacji Pearsona = 0,247, a wspó³czynnik korelacji rang rho Spearmana = 0,243. Poniewa¿
interpretacja obu wspó³czynników jest identyczna mo¿na stwierdziæ, ¿e istnieje
s³aba, ale wyraŸna wspó³zale¿noœæ dodatnia, wiêc im lepiej respondenci oceniaj¹
zmianê pracy administracji publicznej tym ich poczucie bezpieczeñstwa roœnie.
W ramach przeprowadzonych badañ zapytano równie¿ o poziom zaufania do
poszczególnych s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo na poziomie lokalnym. Pytane osoby mia³y oceniæ poziom zaufania w skali siedmiostopniowej. Na
wykresie 6 przedstawiono rozk³ad poziomu zaufania do poszczególnych s³u¿b.
Wynika z niego, ¿e Polacy najwiêkszym zaufaniem darz¹ stra¿e po¿arne. W skali
siedmiostopniowej poziom zaufania do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej wynosi œrednio 5,76, a do Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych 5,17. Policja uzyska³a œredni¹ ocenê 3,92, Obrona Cywilna Kraju 3,31, a Stra¿ Miejska/Gminna 3,17.

Poziom zaufania
do Policji

Poziom zaufania
do Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej

Poziom zaufania Poziom zaufania
Poziom zaufania
do Ochotniczych do Stra¿y Miejskiej/
do Obrony
Stra¿y Po¿arnych Stra¿y Gminnej
Cywilnej Kraju

Wykres 6. Poziom zaufania do s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo
îród³o: Opracowanie w³asne, marzec 2013 r.

Sprawdzono, jak zaufanie do poszczególnych formacji wp³ywa na odczuwane
poczucie bezpieczeñstwa. W tym celu pos³u¿ono siê równie¿ wspó³czynnikiem
korelacji liniowej Pearsona oraz wspó³czynnikiem korelacji rang rho Spearmana,
jednoczeœnie badaj¹c istotnoœæ statystyczn¹, do obliczeñ wykorzystano oprogramowanie SPSS.
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Proszê wskazaæ jakim poziomem zaufania darzy Pani/Pan poszczególne
s³u¿by/formacje: [Pañstwowa Stra¿ Po¿arna]

Wykres 7. Poziom zaufania do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
îród³o: Opracowanie w³asne, marzec 2013 r.

Proszê wskazaæ jakim poziomem zaufania darzy Pani/Pan poszczególne
s³u¿by/formacje: [Stra¿ Miejska/Stra¿ Gminna]

Wykres 8. Poziom zaufania do Stra¿y Miejskiej/Gminnej
îród³o: Opracowanie w³asne, marzec 2013 r.

Istotnoœæ statystyczna jest ni¿sza ni¿ przyjêty poziom istotnoœci a = 0,05, nale¿y wiêc odrzuciæ przyjêt¹ hipotezê zerow¹ (H0), mówi¹c¹ o braku statystycznie
istotnej korelacji pomiêdzy badanymi zmiennymi na rzecz hipotezy alternatywnej (H1). Wartoœci wspó³czynników korelacji pomiêdzy wskazaniem poziomu zaufania do poszczególnych s³u¿b/formacji, a poczuciem bezpieczeñstwa mieszcz¹
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siê w przedziale od 0,218 do 0,339, zatem istnieje dodatnia, s³aba wspó³zale¿noœæ.
Szczególnie znacz¹cy jest wp³yw zaufania do Policji na poczucie bezpieczeñstwa.
Badania potwierdzi³y, ¿e bez zaufania bardzo trudno jest zaspokoiæ jedn¹ z podstawowych potrzeb cz³owieka – poczucie bezpieczeñstwa.
Tabela 2. Wspó³czynniki korelacji liniowej Pearsona oraz korelacji rang rho Spearmana
pomiêdzy pytaniem „Proszê wskazaæ, jak na przestrzeni ostatnich 5 lat, kszta³towa³o siê
Pani/Pana poczucie bezpieczeñstwa w 2010 r. (maj¹c na uwadze ówczesn¹ rzeczywistoœæ
np. wydarzenia, prze¿ycia, pracê, naukê etc.)”, a wskazaniem poziomu zaufania
do poszczególnych s³u¿b/formacji
Pearsona
Proszê
wskazaæ
jakim poziomem zaufania darzy
Pani/Pan
poszczególne s³u¿by/
formacje:
[Policja]
Proszê wskazaæ jak na przeKorelacja Pearsona
strzeni ostatnich 5 lat,
Istotnoœæ (dwustronna)
kszta³towa³o siê Pani/Pana
N
poczucie bezpieczeñstwa
w 2010 r.(maj¹c na uwadze
ówczesn¹ rzeczywistoœæ np.
wydarzenia, prze¿ycia, pracê, naukê etc.)

,339**
,000
4002

Proszê
wskazaæ
jakim poziomem zaufania darzy
Pani/Pan
poszczególne s³u¿by/
formacje:
[Pañstwowa
Stra¿
Po¿arna]
,244**
,000
4002

Proszê
wskazaæ
jakim poziomem zaufania darzy
Pani/Pan
poszczególne s³u¿by/
formacje:
[Ochotnicza
Stra¿
Po¿arna]
,228**
,000
4002

Proszê
Proszê
wskazaæ
wskazaæ
jakim pozio- jakim poziomem zaufa- mem zaufania darzy
nia darzy
Pani/Pan
Pani/Pan
poszczegól- poszczególne s³u¿by/
ne s³u¿by/
formacje:
formacje:
[Stra¿ Miej[Obrona
ska/Stra¿
Cywilna]
Gminna]
,282**
,258**
,000
,000
4002
4002

Proszê
wskazaæ
jakim poziomem zaufania darzy
Pani/Pan
poszczególne s³u¿by/
formacje:
[Ochotnicza
Stra¿
Po¿arna]
,218**
,000
4002

Proszê
Proszê
wskazaæ
wskazaæ
jakim pozio- jakim poziomem zaufa- mem zaufania darzy
nia darzy
Pani/Pan
Pani/Pan
poszczegól- poszczególne s³u¿by/
ne s³u¿by/
formacje:
formacje:
[Stra¿ Miej[Obrona
ska/Stra¿
Cywilna]
Gminna]
,268**
,250**
,000
,000
4002
4002

rang rho Spearmana
Proszê
wskazaæ
jakim poziomem zaufania darzy
Pani/Pan
poszczególne s³u¿by/
formacje:
[Policja]
Proszê wskazaæ jak na prze- Wspó³czynnik korelacji
strzeni ostatnich 5 lat,
Istotnoœæ (dwustronna)
kszta³towa³o siê Pani/Pana
N
poczucie bezpieczeñstwa
w 2010 r (maj¹c na uwadze
ówczesn¹ rzeczywistoœæ np.
wydarzenia, prze¿ycia, pracê, naukê etc.)

,327**
,000
4002

Proszê
wskazaæ
jakim poziomem zaufania darzy
Pani/Pan
poszczególne s³u¿by/
formacje:
[Pañstwowa
Stra¿
Po¿arna]
,223**
,000
4002

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie).
îród³o: Opracowanie w³asne, marzec 2013 r.

Przeciwieñstwem twórców i zwolenników kultury zaufania s¹ ci wszyscy, którzy swoje jestestwo postrzegaj¹ jedynie przez pryzmat czerpania prywatnych korzyœci kosztem innych, egoiœci wybieraj¹cy drogê na skróty. Gdy takie grupy
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spo³eczne staj¹ siê wiod¹c¹, dominuj¹c¹ si³¹ klimat zaufania ulega degradacji,
a wzmacniany przez media, które lubuj¹ siê w sprzeda¿y newsów nasi¹kniêtych
tragedi¹, nienawiœci¹, intryg¹, ob³ud¹ i k³amstwem, pokazywaniem czarnych
stron ¿ycia przeobra¿a siê w ¿ycie z nieufnoœci¹, cynizmem oraz wyrachowaniem
w tle. P. Sztompka nazwa³ ten stan panik¹ moraln¹, w którym nie ma miejsca na
idealistyczne marzenia, spontanicznoœæ, otwartoœæ i zaufanie w stosunku do innych, lecz dzia³ania, których konsekwencj¹ jest destrukcja tkanki spo³ecznej.
Wyró¿ni³ on kilka przejawów takich zachowañ:
l
indywidualistyczne dzia³ania obronne lub dzia³ania konkurencyjne z zawieszeniem zasad lojalnoœci,
l
upowszechnianie siê cynizmu, manipulacji, obojêtnoœci i partykularyzmu,
l
nasilanie siê bezrobocia, przestêpczoœci, bandytyzmu,
l
narastanie normatywnego chaosu w œrodkach przekazu i ¿yciu politycznym,
l
podwa¿enie poczucia bezpieczeñstwa w sytuacji marazmu s³u¿b publicznych
wobec przestêpstw, oszustw, afer finansowych,
l
potêgowanie siê „relatywnej deprywacji” w zwi¹zku z nadmiernymi oczekiwaniami, jakie mia³y przynieœæ zmiany ustrojowe5.
Poniewa¿ pojêcia nieufnoœæ i zaufanie s¹ relatywne, musimy je rozpatrywaæ
w zale¿noœci od kontekstu sytuacyjnego. Œlepe zaufanie generuje b³êdne, naiwne
postrzeganie sytuacji (np. wobec z³odzieja czy oszusta), zaœ nadmierna nieufnoœæ
nie mo¿e zakrawaæ o paranoiczn¹, obsesyjn¹, paniczn¹ reakcjê na otoczenie. Bardzo wa¿ne jest, aby w procesie ci¹g³ym spo³eczeñstwa nie by³y „karmione” przez
w³adze katastroficznymi wizjami, lecz otrzymywa³y gwarancje, ¿e zarówno
s³u¿by odpowiedzialne za bezpieczeñstwo, jak i w³adze publiczne robi¹ wszystko,
aby zlikwidowaæ b¹dŸ zminimalizowaæ istniej¹ce i prognozowane zagro¿enia.
Zadaniem bezpieczeñstwa lokalnego, a dok³adnie jego kreatorów jest zadbanie
o to, aby budowaæ kulturê zaufania, stworzyæ i utrzymywaæ odpowiedni klimat
spo³ecznoœci lokalnej oparty na swoistej homeostazie.
Ufamy, i¿ klimat zaufania bêdzie dominuj¹cy na ziemi i wypieraj¹c destabilizacjê oraz niepokój spo³eczny uchroni ludzkoœæ od zag³ady. Mo¿e i myœlenie nasze i podejœcie do ¿ycia jest utopijne, wyidealizowane, ale podobnie jak
P. Sztompka wierzymy w utopiê i powtórzymy za socjologiem powiedzenie Maxa
Webera, który zauwa¿y³, ¿e gdyby Krzysztof Kolumb nie chcia³ dostaæ siê drog¹
morsk¹ do Indii, to nie odkry³by Ameryki. Warto wiêc czasem tworzyæ utopiê,
¿eby coœ osi¹gn¹æ.
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The article briefly discusses the phenomenon of a trust culture as
a climate favorable for the maintenance of security. Both elements, the
trust culture and areas of activity allowing its presence, have been
discussed. We would also like to stress the importance of this
phenomenon, not only in terms of safety but also in the whole relations on
the level of local communities.
We must remember that we live in conditions of uncertainty and risk
in which the major role plays the trust. Trust has become, for people,
the main strategy to deal with ignorance and inability to control the future
– “The strategy of simplification, which allows individuals to adapt to
a complex social environment, and thus benefit from a wider pool
of possibility”.
We believe that there will be the dominant climate of trust on the Earth.
It will destroy instability and social unrest and it will save humanity from
destruction. Maybe our thinking and approach to life is Utopian, idealized,
but like P. Sztompka we believe in Utopia, and we agree with the opinion
of a sociologist Max Weber, who has said that if Christopher Columbus had
not wanted to get to India by sea, he would not have discovered America.
In our opinion the time is worth to be spent to create an Utopia in order to
achieve something.

SUMMARY

The Trust Culture as the Guarantee of Safety

