
Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Zeszyty Naukowe
SGSP

Nr 46 (2) 2013

Wa r sza wa 2013



RADA PROGRAMOWA
bryg. dr hab. in¿. Andrzej MIZERSKI, prof. SGSP (redaktor naczelny)

dr hab. Marek KONECKI, prof. SGSP (przewodnicz¹cy)
prof. dr hab. in¿. Stanis³aw BIEDUGNIS

mgr Agnieszka WÓJCIK (sekretarz)

Zespó³ redakcyjny
In¿ynieria Bezpieczeñstwa Po¿arowego

dr Kazimierz CEGIE£KA
st. kpt. dr in¿. Tomasz DRZYMA£A

m³. bryg. dr in¿. Jerzy GA£AJ
dr in¿. Sylwester KIELISZEK

dr hab. Marek KONECKI, prof. SGSP
dr in¿. Stanis³aw LIPIÑSKI

bryg. dr in¿. Miros³aw SOBOLEWSKI

In¿ynieria Bezpieczeñstwa Cywilnego
prof. dr in¿. Stanis³aw BIEDUGNIS

m³. bryg. dr in¿. Pawe³ KÊPKA
dr Marcin SMOLARKIEWICZ

Redakcja jêzykowa
mgr Agnieszka WÓJCIK (jêzyk polski)

t³umacz przysiêg³y mgr Ewa HADYNIAK (jêzyk angielski)

Makieta i projekt ok³adki
Jerzy LINDER

Redakcja statystyczna
dr Marcin SMOLARKIEWICZ

ISSN 0239-5223

Wydawca
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

ul. J. S³owackiego 52/54, 01-629 Warszawa
tel. 22 561 73 83, faks 22 833 07 24

e-mail: awojcik@sgsp.edu.pl
www.sgsp.edu.pl, www.zn.sgsp.edu.pl

nak³ad: 200 egz.

Sk³ad, druk i opra wa
WEMA Wydaw nictwo -Poli gra fia Sp. z o.o. 

02-729 Wa r sza wa, ul. Ro l na 191/193
tel. 22 828 62 78, faks 22 828 57 79

e- ma il: wema@wp-we ma.pl
www.wp-we ma.pl

na œwie t la nie: stu dioctp.pl

Wszystkie artyku³y zamieszczone w „Zeszytach Naukowych SGSP” poddane zosta³y procedurze recenzyjnej.
Wersja drukowana jest wersj¹ pierwotn¹.



Spis treœci

st. kpt. dr in¿. Be r nard KRÓL

bryg. dr in¿. Mi ros³aw SOBOLEWSKI

mgr in¿. Ale ksan dra CZUBAK-PTASIÑSKA
Ba da nia sku t ków niew³aœci we go u¿y cia pod rê cz ne go
sprzê tu ga œ ni cze go do ga sze nia po ¿a rów grupy F . . . . . 5

Re se arch on Ef fects of In cor rect Use of Po rta b le Fire
Ex tin gui s hers for Class F Fire

st. kpt. dr in¿. Be r nard KRÓL

bryg. dr in¿. Mi ros³aw SOBOLEWSKI

kpt. mgr in¿. Ja kub JAKUBIEC

m³. kpt. mgr in¿. Ka mil SZCZECH
Ba da nia zdo l no œci zwi l ¿aj¹cej roz two rów wod nych
sto so wa nych do ga sze nia po ¿a rów ma te ria³ów sta³ych . 18

Re se a r ches on We tting Abi li ty of Wa ter So lu tions Used for
Fi g h ting So lid Fi res

dr Anna DMOCHOWSKA

st. kpt. mgr in¿. Ma³go rza ta MAJDER-£OPATKA

bryg. dr in¿. Wo j ciech JAROSZ
Pra ca stra ¿a ka ra to w ni ka w che mood po r nym ubra niu
gazo sz cze l nym w aspe kcie obci¹¿e nia fi zy cz ne go
organizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Fi re fig h ter Job in Ga s - tight Che mi cal Re si stant Clo t hes in
Terms of the Psy chop hy si cal Burden

m³. bryg. dr in¿. Ry szard CHYBOWSKI

bryg. dr in¿. Piotr KUSTRA

m³. kpt. mgr in¿. Szy mon PTAK
Rola kon stru kcji wspo rnych w fun kcjo no wa niu prze wo dów
og nioo dpo r nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

The Role of Stan dard Sup port Stru c tu res in Fire – Re si stant
Ca b les Ope ra tion

m³. bryg. dr in¿. Ry szard CHYBOWSKI

bryg. dr in¿. Piotr KUSTRA

m³. kpt. mgr in¿. Szy mon PTAK
Voltage Detection During Fire and Rescue Operations . 46

Zagro¿enie pora¿eniem pr¹dem elektrycznym stra¿aków
podczas dzia³añ ratowniczo-gaœniczych



dr Da riusz DMOCHOWSKI

dr Anna DMOCHOWSKA

dr in¿. Ma riusz SMOLARKIEWICZ 

m³. kpt. mgr in¿. Jo an na KUJAWA
Ana li za za gro ¿eñ zwi¹za nych z emisj¹ me ta li ciê ¿ kich
w aspe kcie bez pie cze ñ stwa eko logi cz ne go na przyk³ad zie
ogró d ków dzia³kowych w Warszawie . . . . . . . . . 54

Ana ly sis of the Risks As so cia ted with the Emis sions of He a vy
Me tals in Terms of En vi ron men tal Sa fe ty for Exa m p le
Al lo t ments in Wa r saw

m³. kpt. mgr in¿. Pawe³ GROMEK

st. str. mgr in¿. Rafa³ WRÓBEL

mgr in¿. Ma g da le na GIKIEWICZ
Ana li za sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go i jego re la cji
z in ny mi pod mio ta mi bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa
w od nie sie niu do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej . . . . . 65

Ana ly sis of Pu b lic Sa fe ty Sy stem and its Re la tions with ot her
Na tio nal Sa fe ty Sub jects with Re gard to Po lish Sta te Fire Se r vi ce

mgr Iwo na £ADZIAK
Zarz¹dza nie ry zy kiem w ucze l niach pu b li cz nych na
przyk³ad zie Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej jako
jed no stki se kto ra finansów publicznych . . . . . . . . 94

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

dr hab. in¿. An drzej J. W£ODARSKI, prof. SGSP

mgr Anna ŒWIÊCKA
Bez pie cze ñ stwo w aspe kcie za gro ¿eñ mi li ta r nych . . . 114

Se cu ri ty in Terms of Mi li ta ry Thre ats

mgr in¿. Ma g da le na GIKIEWICZ

st. str. mgr in¿. Rafa³ WRÓBEL

m³. kpt. mgr in¿. Pawe³ GROMEK
Okre œle nie ob sza rów bez pie cze ñ stwa oraz usta le nie ich roli
w za pe w nie niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku publicznego125

Dete r mi na tion of Sa fe ty Are as and the ir Role in Pu b lic Sa fe ty
and Pu b lic Order

kpt. mgr Bar ba ra SZYKU£A-PIEC

m³. bryg mgr in¿. Ro bert PIEC
Ku l tu ra za ufa nia jako gwa rant bez pie cze ñ stwa. . . . . 153

The Trust Cu l tu re as the Gu a ran tee of Sa fe ty

4 Zeszyty Naukowe SGSP nr 46 (2) 2013



st. kpt. dr in¿. Ber nard KRÓL

bryg. dr in¿. Mi ros³aw SOBOLEWSKI 

Zak³ad Œro dków Ga œniczych

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿arniczej w War szaw ie

mgr in¿. Aleks andra CZUBAK-PTASIÑSKA

Bank BPH S.A., Zespó³ BHP, Ppo¿. i OC

Ba da nia sku t ków niew³aœci we go u¿y cia
pod rê cz ne go sprzê tu ga œ ni cze go do ga sze nia

po ¿a rów gru py F

1. Wstêp

W Pol sce wyod rê b nie nie gru py po ¿a rów F nast¹pi³o w 2005 r. wraz z wpro wa -
dze niem no r my PN-EN-2:1998/A1:2005 [1]. Zmia ny uwz glê d nio no rów nie¿
w ro z porz¹dze niu mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji z 21 kwie t nia
2006 r. w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bu dyn ków, in nych obie któw bu do -
w la nych i te re nów (DzU nr 80, poz. 563) [2]. Wy ni ka³o to ze spe cy fi ki po ¿a rów

Pod rê cz ny sprzêt ga œ ni czy, zw³asz cza ga œ ni ce prze no œ ne, prze zna czo ny jest 

do sto so wa nia przez oso by nie po sia daj¹ce pro fe sjo nal nego prze szko le nia

z za kre su po stê po wa nia przy ga sze niu po ¿a rów. Sto so wa nie ta kie go sprzê -

tu po win no za pe w niaæ wzglêd ne bez pie cze ñ stwo oso bom po dej muj¹cym

siê akcji ga œ ni czej oraz oso bom post ron nym. Do ty czy to zw³asz cza przy-

pa d ków, w któ rych ro dzaj œro d ka ga œ ni cze go oraz spo sób jego po da wa nia

mog¹ za gra ¿aæ ope ra to ro wi ga œ ni cy. No r ma PN-EN 3-7 na rzu ca ga œ ni com

prze zna czo nym do ga sze nia po ¿a rów gru py F sze reg wy ma gañ, któ re

musz¹ za pe w niæ sku te cz noœæ dzia³añ i bez pie cze ñ stwo ich sto so wa nia. Jed -

nym z nich jest in fo r ma cja o mi ni ma l nej od leg³oœci ga sze nia, któ ra po win na 

byæ po da na na ety kie cie ga œ ni cy, co w pra kty ce nie za wsze ma mie j s ce.

Prze pro wa dzo ne ba da nia po le ga³y na ga sze niu po ¿a ru ole ju spo ¿y w cze go

z ma³ej od leg³oœci i oce ny sku t ków ga sze nia, zw³asz cza: wy rzu tów p³on¹-

ce go ole ju, wzro stu wy so ko œci p³omie nia, wy ki pie nia za wa r to œci tacy do

spa la nia. Stwier dzo no, ¿e w wiê kszo œci przy pa d ków, ga sze nie z od leg³oœci

mnie j szej ni¿ 1 m ga œ ni ca mi prze zna czo ny mi do ga sze nia po ¿a rów gru py F, 

mo¿e sta no wiæ po wa ¿ ne za gro ¿e nie dla u¿y tko w ni ka ga œ ni cy.

S³owa klu czo we: ga œ ni ca, po ¿ar gru py F, bez pie cze ñ stwo.

Ke y words: po rta b le fire ex tin gui s her, class F fire, sa fe ty.
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gru py F. W od ró ¿ nie niu od in nych cie czy pa l nych (ben zy ny, ole ju na pê do we go,
al ko ho li), t³usz cze w urz¹dze niach ku chen nych ule gaj¹ za pa le niu w wy ni ku sa -
mo zap³onu po na grza niu ca³ej ob jê to œci cie czy. Ta k ¿e zap³on ole ju spo ¿y w cze go
(od zew nê trz ne go Ÿród³a), w prze ciw ie ñ stwie do in nych po wszech nie spo ty ka -

nych cie czy pa l nych, mo ¿ li wy jest je dy nie
w sto sun ko wo wy so kich tem pe ra tu rach,
nie wie le ni ¿ szych od ich tem pe ra tu ry sa mo -
zap³onu. P³on¹cy olej jest roz grza ny w ca³ej
swej ob jê to œci do tem pe ra tu ry ponad 300oC,
co sta no wi ogro m ne za gro ¿e nie dla oso by
pró buj¹cej zga siæ go wod¹. Po da nie zwa r te -
go stru mie nia wody do l¿e j sze go od niej ole -
ju, po wo du je jej za to niê cie, naty ch mia sto we 
pod grza nie, od pa ro wa nie i wy rzut p³on¹ce-
go ole ju (fot. 1). Po nie wa¿ olej ma w ca³ej
ob jê to œci tem pe ra tu rê równ¹ lub wy¿sz¹ od
tem pe ra tu ry sa mo zap³onu, bê dzie siê za pa -
la³ przy ka ¿ dym kon ta kcie z po wie trzem
[3, 4, 5]. Spa la nie prze strzen ne w ca³ej ob jê -
to œci sku t ku je po wsta niem kuli og nia oga r -
niaj¹cej p³omie nia mi ca³e po mie sz cze nie,
a u oso by zna j duj¹cej siê w po bli ¿u – po wa ¿ -
ne ob ra ¿e nia. Nie któ re pró by ga sze nia na -
wet nie wie l kich po¿arów oleju powodowa³y
przyrost ciœnienia skutkuj¹cy zniszczeniem
okien i œcianek dzia³owych [3].

2. Po ¿a ry gru py F

2.1. Za gro ¿e nie po ¿a ro we od t³usz czów i ole jów spo ¿y w czych

T³usz cze i ole je ro œlin ne nie stwa rzaj¹ za gro ¿e nia w wa run kach nor ma l ne go
maga zy no wa nia. Bar dzo du¿e za gro ¿e nie stwa rzaj¹ jed nak w mo men cie ich pod -
grze wa nia w urz¹dze niach ku chen nych o du ¿ych po je mno œciach, np. fry tko w ni -
cach. Ole je ro œlin ne w tego typu urz¹dze niach osi¹gaj¹ w no r ma l nych wa run kach 
pra cy tem pe ra tu rê oko³o 180–190°C. Da l sze ich ogrze wa nie pro wa dzi do za po -
cz¹tko wa nia pro ce su rozk³adu ter mi cz ne go ole ju. Pocz¹tek tego pro ce su okre œla
tem pe ra tu ra dy mie nia (smo ke po int), któ rej ty po we wa r to œci wy nosz¹ 220÷240°C.
Pod grza nie ole ju do tem pe ra tu ry 290–320°C i do pro wa dze nie do nie go zew nê trz -
ne go bo dŸ ca ener gety cz ne go mo¿e spo wo do waæ zap³on ole ju. Osi¹gniê cie przez
olej tem pe ra tu ry oko³o 350°C pro wa dzi do jego sa mo zap³onu. Im bar dziej za nie -
czy sz czony olej lub d³ugo trwa le u¿y wa ny, tym chara ktery sty cz ne tem pe ra tu ry
zwi¹zane z na grze wa niem ole ju s¹ ni ¿ sze. Za ty po wy po ¿ar gru py F na le ¿y uz naæ
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Fot. 1. Efekt wla nia wody do p³on¹cego
ole ju ja da l ne go

îród³o: fot. Be r nard Król.



taki, któ ry po wsta³ w wy ni ku sa mo zap³onu, na to miast mo¿e rów nie¿ do niego
dojœæ po zap³onie produktów rozk³adu [6]. 

2.2. Mo ¿ li wo œci ga sze nia po ¿a rów gru py F

Mo ¿ li wo œci uga sze nia po ¿a ru gru py F s¹ ogra ni czo ne: mo ¿ na sch³od ziæ olej
do tem pe ra tu ry po ni ¿ej tem pe ra tu ry jego sa mo zap³onu albo trwa le odi zo lo waæ
po wie rz ch niê ole ju od do stê pu po wie trza. Mo ¿ na te¿ jed no cze œ nie za sto so waæ
i wy ko rzy staæ dzia³anie obu me cha ni z mów ga œ ni czych. Po nie wa¿ tem pe ra tu ra
ole ju jest tak wy so ka, ¿e ka ¿ dy kon takt z po wie trzem sku t ku je jego za pa le niem,
nie sku te cz ne bê dzie ga sze nie pro szka mi, za mien ni ka mi ha lo nu czy dwu t len -
kiem wê gla, zw³asz cza przy u¿y ciu sprzê tu pod rê cz ne go. St³umie nie spa la nia
p³omie nio we go bê dzie ty l ko chwi lo we, na wrót pa le nia nast¹pi bar dzo szy b ko.
Nie wie l ki po ¿ar gru py F uga siæ mo ¿ na ta k ¿e po przez me cha ni cz ne odi zo lo wa nie
po wie rz ch ni p³on¹cego t³usz czu od po wie trza, np. ko cem ga œ ni czym, po krywk¹,
zwi l ¿o nym rê cz ni kiem. Po nie wa¿ do sa mo zap³onu gor¹cego ole ju mo¿e dojœæ na -
wet ki l ka na œcie mi nut po od ciê ciu p³omie ni, szcze l na i d³ugo trwa³a izolacja jego
powierzchni jest w tym przypadku niezbêdna [4, 7, 8]. 

Do cza su wyod rê b nie nia gru py po ¿a rów F ga szo no je z regu³y przy za sto so wa -
niu œro d ków ga œ ni czych sto so wa nych przy po ¿a rach gru py B. W pra kty ce bez pie -
cz ne dzia³ania ga œ ni cze ogra ni cza³y siê do za sto so wa nia dwu t len ku wê gla i mg³y
wod nej, w obu przy pa d kach ta k ¿e po przez sta³e urz¹dze nia ga œ ni cze. Ga œ ni ce
prze zna czo ne spe cja l nie do ga sze nia po ¿a rów gru py F za czê to wpro wa dzaæ na ry -
nek do pie ro na prze³omie XX i XXI wieku [5].

Wszy stkie pro du ko wa ne obe c nie ga œ ni ce prze zna czo ne do ga sze nia po ¿a rów
gru py F za wie raj¹ œro d ki ga œ ni cze na ba zie wody, któ ra po da wa na jest w fo r mie si l -
nie roz pro szo ne go stru mie nia. Dro b ne kro p le wody od pa ro wuj¹ na po wie rz ch ni
ole ju, nie ton¹c w nim, ale ch³odz¹c po wie rz ch niê. Woda u¿y ta do ga sze nia mo¿e
za wie raæ do da t ki zwiê kszaj¹ce sku te cz noœæ dzia³ania [7, 8]. Z regu³y jest to oc tan,
cy try nian lub wê glan po ta su oraz ich mie sza ni ny. Dzia³anie na t³usz cze so la mi po -
ta so wy mi po wo du je, w wa run kach wy so kiej tem pe ra tu ry po ¿a ru t³usz czów, re a k -
cjê zmy d la nia – sapo ni fi ka cji. Po wstaj¹ca na po wie rz ch ni ole ju, czy li po wie rz ch ni
re a kcji, wa r stwa pro du któw re a kcji zmy d la nia, sku te cz nie izo lu je i wych³adza po -
wie rz ch niê t³usz czu, za po bie gaj¹c po no w ne mu sa mo zap³ono wi. Ta kie roz two ry
zna j duj¹ siê w ga œ ni cach oz na czo nych AF. Czê sto do tego typu roz two rów do da je
siê ta k ¿e ró ¿ ne do da t ki pia no twó r cze, stru mieñ ga œ ni czy przy bie ra wów czas po staæ 
pia ny „roz pro szo nej” i mo¿e byæ sku te cz ny ta k ¿e przy nie wie l kich po ¿a rach gru -
py B. Ta kie roz two ry zna j duj¹ siê w ga œ ni cach oz na czo nych ABF [9]. 

2.3. Po¿ ary te stowe gru py F wg norm PN-EN 3-7 i ISO 7165

Po tym jak wyod rê b nio no gru pê po ¿a rów F, opra co wa no ta k ¿e wy ma ga nia
nor ma ty w ne dla pod rê cz ne go sprzê tu ga œ ni cze go s³u¿¹cego do ga sze nia tych po -
¿a rów. Wiod¹cymi oœro d ka mi, któ re wdra ¿aj¹ te wy ma ga nia s¹: Eu ro pe j ski Ko -
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mi tet Nor mali zacy j ny (CEN), Miê dzy naro do wa Or ga ni za cja Nor mali zacy j na
(ISO) oraz NFPA w Sta nach Zjed no czo nych. Za rów no pro ce du ry prze pro wa dza -
nia te stów, jak i wy ma ga nia s¹ z regu³y to ¿ sa me i ró ¿ ni¹ siê je dy nie mniej isto t ny -
mi ele men ta mi. To, co od ró ¿ nia jed nak nor ma ty w ne po ¿a ry te sto we gru py F od
po ¿a rów grup A i B, to zde cy do wa nie ostrze j sze wy ma ga nia od no œcie uz na nia
wy ni ku te stu za po zy ty w ny. Po mi mo uga sze nia p³omie ni, test mo¿e zo staæ uz na -
ny za nie za li czo ny w przy pa d ku wyst¹pie nia zja wisk nie bez pie cz nych to wa rzy -
sz¹cych ga sze niu: wy ki pie nia, wy rzu tu p³on¹cego ole ju, wzro stu in ten syw no œci
spa la nia. Pro ce du ry ba dañ po ¿a rów gru py F opi sa ne w no r mach i stan dar dach
zwra caj¹ szcze góln¹ uwa gê, poza sku te cz no œci¹ ga œ nicz¹, na bez pie cze ñ stwo ga -
sze nia. W za kre sie pro ce du ry prze pro wa dza nia te stów ga œ ni czych po ¿a rów gru -
py F no r my PN-EN 3-7 i ISO 7165 ró ¿ ni¹ siê czê œcio wo od sie bie. Do ty czy
to za rów no pro ce du ry prze pro wa dza nia te stu, jak i oce ny kwa lifi kacy j nej pró by
ga œ ni czej (za li czo na – nie za li czo na). W ta be li 1 po rów na no pod sta wo we pro ce du -
ry prze pro wa dze nia i oce ny te stów ga œ ni czych po ¿a rów gru py F [10, 11].

Ta be la 1. Cha ra kte ry styka i pro ce du ra prze pro wa dza nia te stów ga œ ni czych po ¿a rów gru py F

Cha ra kte ry styka te stów 
ga œ ni czych

PN-EN 3-7 ISO 7165

wie l ko œci po ¿a rów te -
sto wych

5F, 25F, 40F, 75F* 5F, 15F, 25F, 75F*

pa li wo olej ro œlin ny ja da l ny o temp. sa mo -
zap³onu po miê dzy 330°C i 380°C

olej ro œlin ny o temp. sa mo zap³onu
co naj mniej 360°C

spo sób po da wa nia
œro d ka ga œ ni cze go

ci¹g³y z jed ne go mie j s ca, ca³a za wa r -
toœæ ga œ ni cy

ci¹g³y lub prze ry wa ny, ca³a za wa r toœæ
ga œ ni cy

od leg³oœæ dy szy lub
pr¹do wni cy od tacy

mi ni ma l na okre œlo na przez pro du -
cen ta i po da na na etykiecie

okre œlo na przez pro du cen ta i po da na na
ety kie cie lecz nie mnie j sza ni¿ 1 m

wa run ki uz na nia wy ni -
ku pró by ga œ ni czej za

po zy ty w ny

1. Po ¿ar po wi nien zo staæ uga szo ny;

2. Nie po wi nien nast¹piæ po no w ny
sa mo zap³on w cza sie 20 min po uga -

sze niu po ¿a ru;

3. Nie po win no nast¹piæ prze la nie
siê pa li wa w cza sie 20 min po uga -

sze niu po ¿a ru;

4. Nie po win no wy stê po waæ zwiê k -
sze nie p³omie ni (po wy ¿ej 2 m

i d³u¿ej ni¿ 2 s);

5. Nie po win no byæ wy rzu tów
p³on¹cego ma te ria³u.

1. Po ¿ar po wi nien zo staæ uga szo ny;

2. Nie po wi nien nast¹piæ po no w ny sa mo -
zap³on w cza sie 20 min lub do ob ni ¿e nia

tem pe ra tu ry ole ju o 35°C po ni ¿ej tem pe ra -
tu ry sa mo zap³onu, po uga sze niu po ¿a ru;

3. Po zy ty w ny wy nik do dat ko we go te stu na
wy rzut pa li wa (pod czas ci¹g³ego roz³ado wa -

nia ga œ ni cy na olej roz grza ny do temp.
175–190°C nie po win no na stê po waæ wy -

rzu ca nie ole ju w po sta ci kro p li ole ju o œred -
ni cy wiê kszej ni¿ 5 mm).

* – li cz ba przy sym bo lu wie l ko œci po ¿a ru oz na cza iloœæ li trów ole ju w tacy.

No r ma ISO do pu sz cza do sto so wa nia przy po ¿a rach gru py F wszy stkie ro dza -
je ga œ nic, na to miast no r ma PN-EN okre œla pe w ne ogra ni cze nia: nie ze z wa la na
oz na cza nie ga œ nic pro szko wych i na CO2 pi kto gra mem F. Ana li zuj¹c za pi sy wy -
ma gañ nor ma ty w nych przed sta wio nych w ta be li 1, na le ¿y stwier dziæ, ¿e pro ce -
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du ry ba dañ s¹ zbli ¿o ne i w kon se k wen cji nie po win no byæ po wa ¿ nych ró ¿ nic
po miê dzy pro du kta mi, któ re uzy ska³y do pu sz cze nie na pod sta wie wy ma gañ po -
szcze gó l nych norm. Po zy ty w ne za li cze nie wszy stkich te stów, w obu przy pa d -
kach, po win no za pe w niaæ sku te cz noœæ i bez pie cze ñ stwo dzia³añ.

3. Te sty ga œnicze

3.1. Cel i za kres ba dañ

Ce lem ba dañ by³a oce na sku t ków niew³aœci we go ga sze nia po ¿a rów gru py F
pod rê cz nym sprzê tem ga œ ni czym. Za kres ba dañ obe j mo wa³ wy ko na nie po ¿a rów
te sto wych z wy ko rzy sta niem ole ju rze pa ko we go, a na stê p nie ga sze nia po ¿a rów
ró ¿ ny mi œro d ka mi ga œ ni czy mi, w tym ta ki mi, któ re nie s¹ prze zna czo ne do ga -
sze nia po ¿a rów ole ju oraz z od leg³oœci mnie j szej od 1 m (za le ca nej przez no r mê
ISO 7165). Ogra ni czeñ ta kich nie za wie ra no r ma PN-EN 3-7, na ka zu je jed nak
umie sz cze nie in fo r ma cji o mi ni ma l nej od leg³oœci ga sze nia za le ca nej przez pro -
du cen ta. Wszy stkie wy ko rzy sta ne w ba da niach ga œ ni ce po sia da³y dopuszczenie
do stosowania wg PN-EN 3-7.

Do ba dañ u¿y to:
l ga œ ni cê pia now¹ z 3% roz two rem œro d ka pia no twór cze go typu AFFF (nr 1),
l ga œ ni cê na dwu t le nek wê gla (nr 2),
l ga œ ni cê pro szkow¹ ABC (nr 3),
l piêæ ga œ nic ze œro d ka mi ga œ ni czy mi prze zna czo ny mi do ga sze nia po ¿a rów

grup AF i ABF:
– AF – z wod¹ zdemi nera li zo wan¹ (nr 4),
– AF ze œro d kiem ga œ ni czym na ba zie soli (nr 5),
– 2 ga œ ni ce ABF ze œro d kiem ga œ ni czym na ba zie soli i œro d ków pia no twó r -

czych (nr 6 i 7),
– ABF z roz two rem wod nym œro d ków pia no twó r czych (nr 8).

3.2. Pro ce du ra ba dañ

Do ku we ty o wy mia rach 45 × 22 cm (po ¿ar te sto wy 15F wg ISO 7165) wla no
6 dm3 ole ju spo ¿y w cze go (w te œcie nor ma ty w nym prze wi du je siê 15 dm3 ole ju).
Pod ku wet¹ z ole jem, na do lnej pó³ce ste la ¿a, umie sz czo no tacê z ole jem na pê do -
wym, któ ry spa laj¹c siê, mia³ ogrze waæ olej. Po roz grza niu ole ju do tem pe ra tu ry
350–370°C, co trwa³o z regu³y ki l ka na œcie mi nut, uleg³ on sa mo za p³ono wi
(fot. 2). Na stê p nie olej pali³ siê swo bod nie przez 2 min, po czym przy stê po wa no
do ga sze nia. Ope ra tor z od leg³oœci 80–90 cm kie ro wa³ stru mieñ œro d ka ga œ ni cze -
go w œro dek lu stra p³on¹cego w ku we cie ole ju. Stru mieñ œro d ka ga œ niczego po da -
wa no bez prze ry wa nia – tak jak na ka zu je no r ma PN-EN 3-7 dla po ¿a rów testo wych
gru py F. Sta no wi sko ga œ ni cze zo sta³o od dzie lo ne od tacy ko cem ga œ ni czym,
a ope ra tor by³ ubra ny w spe cjaln¹ od zie¿ ochronn¹, rê ka wi ce oraz he³m ra to w ni -
czy z przy³bic¹. Za sto so wa nie tacy wg ISO 7165 oraz pro ce du ry ga sze nia
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wg PN-EN 3-7 nie k³óci siê ze sob¹, po nie wa¿ te sty
mia³y na celu ob se r wa cje sku t ków ga sze nia, a nie spra w -
dze nie sku te cz no œci ga œ nic. Prze bieg ga sze nia re je stro -
wa ny by³ te ch nik¹ fo to gra ficzn¹ i vi deo. Re je stro wa no
wsze l kie wi do cz ne efe kty ga sze nia, zw³asz cza:
– wzrost p³omie ni,
– wy rzu ty p³on¹cego ole ju z ku we ty,
– wy ki pie nie i prze la nie siê za wa r to œci ku we ty.

3.3. Wy ni ki ba dañ

2.3.1. Ga œ ni ce nie prze zna czo ne do ga sze nia po ¿a rów

gru py F

W tej czê œci ba dañ te stom pod da no trzy ga œ ni ce,
któ re nie uzy ska³y do pu sz cze nia do sto so wa nia przy
po ¿a rach gru py F. Zgod nie z wy ma ga nia mi no r my
PN-EN 3-7 ga œ ni ce: pro szko wa i na dwu t le nek wê gla,
nie mog¹ byæ sto so wa ne do ga sze nia po ¿a rów ole jów
i t³uszczów.

Ga œ ni ca nr 1, pia no wa z roz two rem AFFF (6 dm3)
Po da no roz pro szo ny stru mieñ roz two ru pia no twór cze go AFFF na po wie rz -

ch niê ole ju. W pocz¹tko wej fa zie ga sze nia nast¹pi³o gwa³to w ne od pa ro wa nie
wody za wa r tej w pia nie, co spo wo do wa³o du¿e roz bry z gi – na oko³o 1 m po bo kach
i oko³o dwóch me trów na kie run ku po da wa nia œro d ka ga œ ni cze go. W kon se k -

wen cji olej wy ki pia³ i czê œcio -
wo zo sta³ wy rzu co ny poza
tacê. Po wy³ado wa niu oko³o
80% za wa r to œci ga œ ni cy na po -
wie rz ch ni ole ju utwo rzy³a siê
wa r stwa pia ny, któ ra zo sta³a
na ty ch miast zni sz czo na przez
wy sok¹ tem pe ra tu rê ole ju.
Woda za wa r ta w pia nie gwa³-
to w nie od pa ro wa³a, po wo -
duj¹c ki pie nie i roz bry z gi
w po sta ci gor¹cego ole ju i po -
zo sta³oœci pia ny. Po ¿ar zo sta³
uga szo ny, jed nak zna cz na
czêœæ pa li wa zo sta³a wy rzu co -
na poza tacê. Po uga sze niu
w ta cy stwier dzo no je dy nie
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Fot. 2. Po ¿ar te sto wy 15F
wg ISO 7165

îród³o: fot. Be r nard Król.

Fot. 3. Ga sze nie ga œ nic¹ pia now¹ AFFF, bez po œred nio po
roz po czê ciu po da wa nia œro d ka ga œ ni cze go

îród³o: fot. Be r nard Król.



œla do we ilo œci ole ju spo ¿y w cze -
go. Na fot. 3 i 4 przed sta wio no
efe kty ga sze nia po ¿a ru ole ju
ga œ nic¹ pia now¹, bez po œred nio
po roz po czê ciu po da wa nia oraz
po uga sze niu po ¿a ru.

Ga œ ni ca nr 2, na dwu t le nek
wê gla (5 kg)

Pod czas wy ko ny wa nia pró -
by nast¹pi³o uga sze nie p³omie -
nia po 3 s od mo men tu roz-
po czê cia po da wa nia œro d ka gaœ -
ni cze go. Czas wy³ado wa nia ca³ej
ga œ ni cy wy no si³ oko³o 20 s.
Po oko³o 3 s od za ko ñ cze nia
po da wa nia nast¹pi³ na wrót pa -
le nia. W tra kcie ga sze nia nie
nast¹pi³ wy rzut ole ju oraz jego
wy ki pie nie, na to miast chwi lo -
wy wzrost p³omie ni (1,5 m)
spo wo do wa ny fal¹ po wie trza
w mo men cie uru cho mie nia ga œ  -
ni cy. Na fot. 5 przed sta wio no
mo ment ga sze nia po ¿a ru te sto -
we go dwu t len kiem wê gla.

Ga œ ni ca nr 3, pro szko wa ABC
(4 kg)

Ga œ ni ca po oko³o 4 s zga si³a
p³omie nie. Wyst¹pi³o roz bryz -
gi wa nie ole ju spo wo do wa ne je -
dy nie ene r gi¹ stru mie nia
pro szku oraz, pocz¹tko wo, zna -
cz ny wzrost p³omie ni. Nie
nast¹pi³ na wrót pa le nia, na po -
wie rz ch ni ole ju utwo rzy³a siê
cien ka wa r stwa pro szku ga œ ni -
cze go. Na fot. 6 i 7 przed sta wio -
no mo ment roz po czê cia po da-
wa nia pro szku ga œ ni cze go i po -
wie rz ch niê ole ju po uga sze niu.
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Fot. 4. Po wie rz ch nia ole ju po uga sze niu pian¹ AFFF

îród³o: fot. Be r nard Król.

Fot. 5. Dzia³anie dwu t len kiem wê gla, po st³umie niu
p³omie ni nast¹pi³ na wrót spa la nia

îród³o: fot. Be r nard Król.

Fot. 6. Ga œ ni ca pro szko wa – pocz¹tko wa faza ga sze nia

îród³o: fot. Be r nard Król.



Stwier dzo no, ¿e oko³o 60% pocz¹tko wej ob jê to œci
ole ju zosta³o wyrzucone poza tacê.

2.3.2. Ga œ ni ce de dy ko wa ne do ga sze nia po ¿a rów

gru py F

W dru gim eta pie ba dañ te sto wa no 5 ga œ nic,
któ re zo sta³y w Pol sce do pu sz czo ne do sto so wa nia
do ga sze nia po ¿a rów gru py F. Za wie raj¹ one wodê
lub œro d ki ga œ ni cze na ba zie wody: roz two ry œro d -
ków pia no twó r czych oraz soli potasowych.

Ga œ ni ca nr 4, ze œro d kiem ga œ ni czym na ba zie
soli, AF (2 dm3)

Œro dek ga œ ni czy w ba da nej jed no st ce sprzê tu,
to roz twór soli po ta so wych bez do da t ków œro d ków
spie niaj¹cych. Ga œ ni ce z tym œro d kiem ga œ ni czym
nie s¹ prze zna czo ne do ga sze nia po ¿a rów grupy B.

Pod czas pró by ga sze nia w pie r wszym eta pie po -
da wa nia wyst¹pi³ wzrost p³omie nia do wy so ko œci

oko³o 1,5 m. Czas ga sze nia p³omie ni by³ bar dzo kró t ki i wy no si³ oko³o 2 s. W tra k -
cie po da wa nia œro d ka ga œ ni cze go nie wyst¹pi³o roz bryz gi wa nie ole ju ani jego wy -
ki pie nie. Po roz³ado wa niu ga œ ni cy na po wie rz ch ni ole ju utwo rzy³a siê wa r stwa
pro du któw re a kcji zmy d la nia o gru bo œci oko³o 3 cm, któ ra sku te cz nie izo lo wa³a
po wie rz ch niê ole ju. Na œcian kach tacy po ja wi³ siê wy ra Ÿ ny bia³y kry sta li cz ny na -
lot – po zo sta³oœæ po od pa ro wa nym roz two rze soli. Na fot. 8 i 9 za pre zen towa no
pocz¹tko wy nie wie l ki wzrost p³omie nia oraz wa r stwê izo luj¹c¹ po wie rz ch niê
oleju pozosta³¹ po ugaszeniu po¿aru.
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Fot. 7. Po wie rz ch nia ole ju po
ga sze niu pro szkiem ga œ ni czym

îród³o: fot. Be r nard Król.

Fot. 8. Nie wie l ki wzrost p³omie ni to wa rzysz¹cy
ga sze niu ga œ nic¹ nr 4

îród³o: fot. Be r nard Król.

Fot. 9. Wa r stwa pro du któw re a kcji zmy d la nia na 
po wie rz ch ni ole ju po uga sze niu ga œ nic¹ nr 4

îród³o: fot. Be r nard Król.



Ga œ ni ca nr 5, mg³owa z wod¹ demi nera li zo wan¹, AF (3 dm3)
Te sto wa na kon stru k cja za wie ra wodê bez do da t ków zwiê kszaj¹cych jej sku te -

cz noœæ ga œ nicz¹. Dzia³anie ga œ ni cze opie ra siê wy³¹cz nie na ch³od ze niu. Przy
ca³ko wi tym cza sie roz³ado wa nia ga œ ni -
cy wy nosz¹cym 35 s, li k wi da cja p³omie -
ni trwa³a a¿ 18 s. Zbyt ma³a od leg³oœæ
dy szy ga œ ni cy od kra wê dzi tacy spo wo -
do wa³a, ¿e kro pe l ki wody ude rza³y
w po wie rz ch niê pal¹cego siê ole ju zbyt
du ¿ym pê dem, przez co kro p le wody
do sta³y siê pod po wie rz ch niê pal¹cego
siê ole ju i gwa³to w nie od pa ro wy wa³y.
Spo wo do wa³o to wy rzu ca nie kro p li ole -
ju i z wiê ksze nie p³omie ni. Wzrost wy -
so ko œci p³omie ni wy no si³ ok. 1 m
ponad po wie rz ch niê tacy. Na fot. 10
przed sta wio no fazê ga sze nia ole ju mg³¹
wodn¹ po ok. 10 s od jego rozpoczêcia.

Ga œ ni ca nr 6, ABF (2 dm3)
Pod czas pró by ga sze nia p³on¹cego ole ju w pie r wszym mo men cie roz po czê cia

po da wa nia œro d ka ga œ ni cze go nast¹pi³ gwa³to w ny wzrost p³omie nia na wy so koœæ
oko³o 2 m oraz roz bryzg ole ju oko³o 1,5 m na kie run ku po da wa nia, a ta k ¿e wy ki -

pie nie ole ju poza tacê. Po wo dem prze la -
nia siê ole ju z tacy by³o do sta nie siê
œro d ka ga œ ni cze go pod po wie rz ch niê
ole ju. Po ca³ko wi tym wy³ado wa niu œrod -
ka ga œ ni cze go, za wie raj¹cego oprócz
œro d ków pie ni¹cych ta k ¿e re a gen ty, na
po wie rz ch ni ole ju po wsta³a spie nio na,
nie pa l na wa r stwa o gru bo œci ok. 1 cm,
od dzie laj¹ca po wie rz ch niê ole ju od p³o -
mie nia. Wy ki pie nie za wa r to œci tacy
nast¹pi³o je sz cze w tra kcie po da wa nia
œro d ka ga œ ni cze go, by³o nie zwy kle in -
ten sy w ne, co wi daæ na fot. 11. Czas do
li k wi da cji p³omie ni wy no si³ 4 s.

Ga œ ni ca nr 7, ABF (2 dm3)
Pró ba ga sze nia po ¿a ru ole ju spo wo do wa³a w pie r wszym mo men cie po da wa -

nia œro d ka ga œ ni cze go nie wie l ki wzrost p³omie nia na wy so koœæ oko³o 1 m. Stru -
mieñ roz pro szo ny pia ny ga œ ni czej w prze ci¹gu oko³o 2 s uga si³ pal¹cy siê olej. Nie 
zaob ser wo wa no roz bry z gu ani wy ki pie nia ole ju. Po ca³ko wi tym wy³ado wa niu
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Fot. 10. Ga sze nie po ¿a ru ga œ nic¹ wodn¹
mg³ow¹

îród³o: fot. Be r nard Król.

Fot. 11. Wy ki pie nie za wa r to œci tacy pod czas
ga sze nia po ¿a ru ga œ nic¹ ABF nr 6

îród³o: fot. Be r nard Król.



ga œ ni cy na œcian kach tacy wytr¹ci³ siê bia³y osad so l ny, a po wie rz ch nia ole ju po -
kry ta zo sta³a szczeln¹ warstw¹ pro du któw re a kcji zmy d la nia, iden tyczn¹ jak
w przy pa d ku ga œ ni cy nr 4. Na fot. 12 oraz 13 przed sta wio no mo ment roz po czê cia
pro ce su ga sze nia oraz powierzchniê oleju po ugaszeniu.

Ga œ ni ca nr 8, ABF (3 dm3)
Bez po œred nio po roz po czê ciu po da wa nia nast¹pi³o bar dzo du¿e wy chla pa nie

ole ju ze œro d kiem na oko³o 1,5 me tra na boki oraz oko³o 2 me trów na kie run ku
po da wa nia œro d ka. Jed no cze œ nie wyst¹-
pi³ in ten sy w ny chwi lo wy wzrost p³o-
mie nia na wy so koœæ oko³o 2,5 m oraz
nie po koj¹ca se ria odg³osów eks plo zji.
Pod czas kon ty nu a cji po da wa nia œro d ka
dosz³o do wy ki pie nia ole ju. Po ca³ko wi -
tym wy³ado wa niu œro d ka ga œ ni cze go
za wa r toœæ tacy prze le wa³a siê poza jej
œcian ki. Po wie rz ch nia ole ju „bu l go ta³a” 
przez ko le j ne 5 min. Na fot. 14 przed -
sta wio no efekt ga sze nia bez po œred nio
po otwarciu zaworu gaœnicy.

4. Pod su mo wa nie

Prze pro wa dzo ne ba da nia mia³y na celu oce nê sku t ków niew³aœci we go ga sze -
nia po ¿a rów gru py F. Spo œród trzech ga œ nic nie prze zna czo nych do ga sze nia po -
¿a rów gru py F, przy te stach z u¿y ciem ga œ ni cy na dwu t le nek wê gla, nie
stwier dzo no nie bez pie cz nych efe któw. Stru mieñ dwu t len ku wê gla po sia da zbyt
ma³¹ ene r giê, by spo wo do waæ wy rzu ce nie ole ju z tacy. Jed no cze œ nie ga œ ni ca taka
nie za pe w nia po zy tyw ne go efe ktu ga œ ni cze go. Sto so wa nie do ga sze nia t³usz czów
i ole jów ga œ nic u¿y tych w ba da niach: pia no wej i pro szko wej mo¿e sta no wiæ
potencjalne zagro¿enie.
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Fot. 12. Pocz¹tek ga sze nia ga œ nic¹ ABF nr 7

îród³o: fot. Be r nard Król.

Fot. 13. Po wie rz ch nia ole ju po uga sze niu
ga œ nic¹ nr 7

îród³o: fot. Be r nard Król.

Fot. 14. Zna cz ny wzrost p³omie ni bez po œred nio
po otwa r ciu za wo ru ga œ ni cy nr 8

îród³o: fot. Be r nard Król.



Ga œ ni ce de dy ko wa ne do po ¿a rów gru py F wy ka zy wa³y bar dzo zró¿ ni co wa ne
efe kty ga sze nia. Za bez pie cz ne uz naæ mo ¿ na ty l ko te, któ re nie spo wo do wa³y wy -
rzu ce nia p³on¹cego ole ju poza tacê lub jego wy ki pie nia. Za naj sku te cz niejsz¹ i za -
ra zem naj bez pie cz niejsz¹ na le ¿y uz naæ ga œ ni cê nr 4 (AF), za wie raj¹c¹ roz twór
soli po ta so wych bez do da t ków pia no twó r czych. Zna cz na za wa r toœæ soli w roz -
two rze umo ¿ li wia szy b ki prze bieg re a kcji zmy d la nia i izo lo wa nie wa r stwy t³usz -
czu. Nie na stê puj¹ przy tym nie ko rzy st ne efe kty ubo cz ne. Wyj¹tko we za gro ¿e nie
mo¿e gro ziæ oso bom ope ruj¹cym te sto wa ny mi ga œ ni ca mi nr 6 i 8. W przy pa d -
kach tych na stê po wa³o in ten sy w ne kipienie lub wyrzucanie zawartoœci tacy.

W ta be li 2 przed sta wio no po rów na nie sku t ków ga sze nia po ¿a ru ole ju spo ¿y w -
cze go z od leg³oœci mnie j szej od 1 m przy u¿y ciu po szcze gó l nych ga œ nic. Ob ser -
wo wa ne sku t ki ga sze nia, ta kie jak wzrost wy so ko œci p³omie ni, roz pry ski wa nie
za wa r to œci tacy, wy ki pie nie, oce nia no w ska li „brak – nie wie l ki – zna cz ny”.
Przed sta wio no ta k ¿e ogóln¹ oce nê sku te cz no œci ga œ ni czej i bez pie cze ñ stwa ga -
sze nia dla ka ¿ dej ga œ ni cy, opart¹ nie ty l ko na uzy ska niu zga sze nia po ¿a ru te sto -
we go, ale ta k ¿e na ocenie obserwowanych skutków gaszenia. 

Ta be la 2. Ze sta wie nie sku t ków ga sze nia po ¿a ru gru py F

Ga œ ni ca 1 2 3 4 5 6 7 8

Oz na cze nie AB B ABC AF AF ABF ABF ABF

Ro dzaj œro d ka
ga œ ni cze go

roz twór
AFFF

CO2 pro szek
ABC

roz twór
re a gen ta

mg³a
wod na

roz twór
pia notw.

+ po li mer

roz twór
pia notw.
+ re a gent

roz twór
pia notw.

Czas ga sze nia 7 s 3 s * 4 s 2 s 18 s 4 s 2 s 2 s

Wzrost p³omie ni zna cz ny nie wie l ki zna cz ny nie wie l ki nie wie l ki zna cz ny nie wie l ki zna cz ny

Roz pry ski wa nie zna cz ne brak zna cz ne brak nie wie l kie zna cz ne brak zna cz ne

Wy ki pie nie zna cz ne brak brak brak brak zna cz ne brak zna cz ne

Sku te cz noœæ nie** nie tak tak tak tak tak nie**

Bez pie cze ñ stwo nie tak nie tak tak nie tak nie

* na wrót spa la nia po 3 s od za ko ñ cze nia po da wa nia CO2,
**zga sze nie nast¹pi³o w wy ni ku wy rzu ce nia poza tacê ole ju zmie sza ne go ze œro d kiem ga œ ni czym.

5. Wnio ski

Spo œród ga œ nic u¿y tych w te stach ty l ko jed na za wie ra³a in fo r ma cjê o te ch ni ce
ga sze nia po ¿a rów gru py F. Po zo sta³e ga œ ni ce po sia da³y na ety kie cie je dy nie stan -
dar do wo sto so wan¹ in fo r ma cjê o mi ni ma l nej od leg³oœci pod czas ga sze nia po ¿a -
rów w ob rê bie urz¹dzeñ ele ktry cz nych zna j duj¹cych siê pod na piê ciem (1 m).
No r ma PN-EN 3-7 wy ma ga, aby na ety kie cie ga œ ni cy zna laz³a siê in fo r ma cja
o mi ni ma l nej od leg³oœci gaszenia po¿aru grupy F.

Ba da nia zak³ada³y nie wielk¹ od leg³oœæ ga sze nia. W pra kty ce na wet przy po ¿a -
rach gru py B taka od leg³oœæ mog³aby spo wo do waæ wy rzu ce nie pa li wa w wy ni ku
dzia³ania ene r gii stru mie nia ga œ ni cze go. Do ty czy³oby to jed nak pra wie wy³¹cz -
nie ga œ nic pro szko wych. Po zo sta³e ga œ ni ce (na dwu t le nek wê gla oraz na ba zie
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wody – w tym pia no we), nie cha ra kte ry zuj¹ siê a¿ tak ene r gi cz nym stru mie niem.
Efe kty ga sze nia, w po sta ci wy rzu tów ma te ria³u pa l ne go, wy ni kaj¹ z to niê cia wiê k -
szych kro pel wody lub roz two ru w ole ju i ich gwa³to w nym od pa ro wa niu. Ta kie -
go zja wi ska nie da siê w pe³ni wy eli mi no waæ. Mo ¿ na to osi¹gn¹æ po przez zna cz ne 
roz pro sze nie stru mie nia ga œ ni cze go, co za sto so wa no w te sto wa nej ga œ ni cy
mg³owej. Roz wi¹za nie to jest jed nak oku pio ne ni¿sz¹ sku te cz no œci¹ ga œ nicz¹. In -
nym spo so bem jest zwiê ksze nie od leg³oœci po da wa nia i tym sa mym zmnie j sze nie 
ene r gii i zwa r to œci stru mie nia ga œ ni cze go. Sku te cz noœæ obu me tod musi byæ jed -
nak po twier dzo na sze re giem te stów ga œ ni czych w ró ¿ nych, od po wia daj¹cych na -
po ty ka nym w pra kty ce, kon fi gu ra cjach. Niew¹tpli wie in fo r ma cja o mi ni ma l nej
od leg³oœci ga sze nia po ¿a rów gru py F po win na zna j do waæ siê na ka ¿ dej gaœnicy
przeznaczonej do gaszenia po¿arów t³uszczów i olejów jadalnych.
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Ber nard KRÓL

Mi ros³aw SOBOLEWSKI 

Aleks andra CZUBAK-PTASIÑSKA

Re se arch on Ef fects of In cor rect Use of Po rta b le
Fire Ex tin gui s hers for Class F Fi res

Po rta b le ex tin gui s hers are in ten ded for use by pe o p le who have no
pro fes sio nal tra i ning of the pro ce du res for ex tin gui s hing fi res. The use of
such equ i p ment sho uld pro vi de the re la ti ve sa fe ty for per sons un de r ta king
the fire fi g h ting as well as for third pa r ties. This is espe cial ly true in ca ses
whe re the type of ex tin gui s hing agent and the me t hod of ap p li ca tion may
en dan ger the ex tin gui s her ope ra tor. PN-EN 3-7 stan dard im po ses
a nu m ber of re qu i re ments, ne e ded to en su re the ef fi cien cy and sa fe ty
of use, on ex tin gui s hers de si g ned to ex tin gu ish class F fi res. One of them
is in fo r ma tion abo ut the mi ni mum ope ra ting di stan ce, which sho uld be
sta ted on the ex tin gui s her la bel, which in pra cti ce is not al wa ys the case.
The stu dy con si sted of co o king oil fi res fi g h ting at clo se ran ge, using
ex tin gui s hers of dif fe rent ty pes, and fire im pact as ses s ment, in pa r ti cu lar:
splat te ring of bu r ning oil, an in cre a se of fla me, bo i ling over the con tent
of the test tray. It was fo und that in most ca ses, fi g h ting co o king oil fire from
a di stan ce of less than 1 m, even using fire ex tin gui s hers de si g ned to
ex tin gu ish class F fires, may pose a serious risk to an extinguisher user.
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Badania zdolnoœci zwil¿aj¹cej roztworów wodnych 
stosowanych do gaszenia po¿arów materia³ów

sta³ych

1. Wstêp

Ro dzaj ma te ria³u pa l ne go jest pod sta wo wym czyn ni kiem, któ ry musi zo staæ
uwz glê d nio ny przy do bo rze œro d ków ga œ ni czych i me tod ga sze nia po ¿a rów. Kla -
sy fi ka cjê po ¿a rów pod tym wzglê dem przed sta wia Pol ska No r ma PN-EN 2 [1].
Po ¿a ry ma te ria³ów sta³ych, któ re pod czas spa la nia tworz¹ ¿ar, za li cza siê do gru -

Wiê kszoœæ po ¿a rów, pod czas któ rych dzia³ania ga œ ni cze po dej muj¹ je d -

 no stki ra to w ni cze, per so nel przed siê biorstw lub oso by post ron ne, sta no wi¹

po ¿a ry ma te ria³ów sta³ych. Pod sta wo wym œro d kiem ga œ ni czym sto so wa -

nym do tego typu po ¿a rów jest woda. Czê sto jed nak sku te cz noœæ ga œ ni cza

wody jest ma³a ze wzglê du na s³abe zdo l no œci zwi l ¿aj¹ce, zw³asz cza w sto -

sun ku do ma te ria³ów hy dro fo bo wych i po ro wa tych. Dla zwiê ksze nia

efe ktu ga œ ni cze go ko nie cz ne mo¿e byæ za sto so wa nie do da t ków do wody,

któ re po pra wi¹ jej zdo l no œci zwi l ¿a nia po wie rz ch ni oraz wni ka nie w g³¹b

ma te ria³ów po ro wa tych, zwiê kszaj¹c ko ñ co wy efekt gaœniczy przez sku -

tecz nie j sze ch³odzenie materia³u palnego. 

W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba dañ labo rato ry j nych zdo l no œci zwi l ¿a -

nia pró bek p³yt pi l œ nio wych przez roz two ry wod ne œro d ków pia no twó r -

czych. Ba da nia prze pro wa dzo no zgod nie z me to dyk¹ przed sta wion¹

w stan dar dzie NFPA 18 oraz wpro wa dzaj¹c mo dy fi ka cje do tycz¹ce roz -

mia ru pró bek i kon fi gu ra cji sta no wi ska ba da w cze go. Przed sta wio no dys ku -

sjê wy ni ków i za pro pono wa no pro ce du rê labo rato ry j nych ba dañ zdo l no œci

do zwi l ¿a nia, któ ra mog³aby s³u¿yæ do oce ny przy da t no œci œro d ka zwi l ¿a -

j¹cego do zwiêkszania skutecznoœci wody przy gaszeniu po¿arów grupy A.

S³owa klu czo we: po ¿a ry gru py A, zwi l ¿acz, ga sze nie.

Ke y words: class A fi res, we tting agent, ex tin gui s hing.
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py po ¿a rów A. Na prze bieg spa la nia i mo ¿ li wo œci ga sze nia po ¿a rów tej gru py
wp³ywa ta k ¿e stru ktu ra i konfiguracja materia³u palnego.

Po ¿a ry gru py A sta no wi¹ znaczn¹ wiê kszoœæ po ¿a rów ga szo nych przez jed-
no st ki stra ¿y po ¿a r nych oraz per so nel przed siê biorstw i oso by post ron ne. Ty l ko
nie wie l kie po ¿a ry gru py A mog¹ byæ sku te cz nie zga szo ne przez st³umie nie lub za 
po moc¹ pro szku ga œ ni cze go ABC. Sku teczn¹ me tod¹ ga sze nia wszy stkich po ¿a -
rów gru py A jest ch³od ze nie, dla te go w pra kty ce sto su je siê prze de wszy stkim
wodê oraz wod ne roz two ry œro d ków zwi l ¿aj¹cych b¹dŸ pianotwórczych.

W prze ciw ie ñ stwie do po ¿a rów gru py B, pod czas któ rych wy stê pu je wy³¹cz nie
spa la nie p³omie nio we, przy po ¿a rach gru py A wy stê pu je do da t ko wo two rze nie siê
¿aru i tle nie. Te dwa ro dza je pro ce sów spa la nia, czy li spa la nie p³omie nio we i tle nie, 
tra kto waæ na le ¿y od rê b nie, gdy¿ w ró ¿ ny spo sób uzy sku je siê efekt ga œ ni czy [2].
Pro ces ga sze nia po ¿a rów ma te ria³ów sta³ych po dzie liæ mo ¿ na na dwa eta py:

• st³umie nie p³omie ni – wy eli mino wa nie spa la nia p³omie nio we go,
• sch³od ze nie i wy ga sze nie og nisk ¿aru.
Pie r wszy etap mo ¿ na zre a li zo waæ przy u¿y ciu nie ty l ko wody i jej roz two rów,

lecz ta k ¿e pia ny ga œ ni czej lub pro szków typu ABC. Na to miast dru gi etap ga sze -
nia wy ma ga och³od ze nia ma te ria³u po ni ¿ej tem pe ra tu ry tle nia, co mo ¿ na
osi¹gn¹æ przy u¿y ciu wody, pod wa run kiem ¿e wy sta r czaj¹ca jej iloœæ bê dzie szy b  -
ko do cie ra³a do gor¹cego i ¿arz¹cego siê ma te ria³u.  W wie lu wy pa d kach na tym
eta pie wy stê puj¹ trud no œci wy ni kaj¹ce nie ty l ko z hy dro fo bo wych w³aœci wo œci
powie rz ch nio wych ma te ria³ów sta³ych, ale ta k ¿e z ich po ro wa to œci, stru ktu ry
geo me try cz nej i u³o¿e nia. Wszy stkie te czyn ni ki mog¹ zna cz nie ograniczaæ
szybkoœæ ch³odzenia materia³u przez podawan¹ w celu zgaszenia po¿aru wodê.

2. Warunki ugaszenia po¿aru materia³u sta³ego

Kry ty cz nym wa run kiem zga sze nia po ¿a ru gru py A jest szy b kie sch³od ze nie
ma te ria³u i wy ga sze nie og nisk ¿aru. Zga sze nie na stê pu je, je œli woda lub roz twór
œro d ka pia no twór cze go lub zwi l ¿aj¹cego, pe ne truj¹c ma te ria³, do cie ra do og nisk
¿aru z wy sta r czaj¹co du¿¹ szy b ko œci¹, ¿eby od pro wa dza ny w wy ni ku jej ogrze wa -
nia i od pa ro wa nia stru mieñ ciep³a qch by³ wiê kszy od stru mie nia ciep³a spa la nia qsp:

qch > qsp… (1)

W wie lu przy pa d kach szy b koœæ pe ne tra cji po ¿a ru gru py A przez wodê jest
zna cz nie mnie j sza ni¿ szy b koœæ po da wa nia. Nad miar wody sp³ywa, nie bior¹c
udzia³u w ga sze niu. Miar¹ sku te cz no œci za sto so wa nej me to dy po da wa nia i/lub
do da t ków do wody mo¿e byæ sto pieñ wy ko rzy sta nia po da wa nej wody do ch³o-
 dze nia ma te ria³u w, któ ry mo ¿ na okreœliæ jako:

w = qch / qteor… (2)
gdzie qteor – od po wia da ma ksy mal ne mu efe kto wi ch³odz¹cemu po da wa nej wody
– sy tu a cji, w któ rej woda ogrze wa siê i od pa ro wu je z tak¹ sam¹ szy b ko œci¹, z jak¹ jest 
po da wa na.
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Rze czy wi sta szy b koœæ ch³od ze nia ma te ria³u qch  jest ogra ni cza na przez szy b -
koœæ pe ne tra cji przez wodê, co ma szcze gó l ne zna cze nie w przy pa d ku ma te ria³ów
po ro wa tych.

Za le ¿ noœæ tê mo ¿ na wy ko rzy staæ do za pro pono wa nia te stów labo rato ry j nych
sku te cz no œci ga œ ni czej wody i roz two rów zwi l ¿a czy, po le gaj¹cych na po mia rze
szy b ko œci rozp³ywa nia siê i wsi¹ka nia wody w pró b ki ma te ria³ów gru py A. Te sty
te po win ny byæ tak opra co wa ne, aby po zwa la³y na ró¿ ni co wa nie i oce nê œro d ków
ga œ ni czych pod wzglê dem sku te cz no œci ga œ ni czej i za kre su sto so wa nia przy tego
rodzaju po¿arach.

Sku te cz noœæ ga œ nicz¹ da ne go œro d ka lub me to dy mo ¿ na okre œlaæ bez po œred -
nio – mierz¹c czas i/lub zu ¿y cie œro d ka po trze b ne do zga sze nia po ¿a ru o okre œlo -
nej wie l ko œci. To po dej œcie jest sto so wa ne na przyk³ad przy do pu sz cza niu do
sto so wa nia ga œ nic prze no œ nych wed³ug Pol skiej No r my PN-EN 3-7 [3]. Te sty ta -
kie wy ma gaj¹ jed nak spe cja l nych wa run ków, wi¹¿¹ siê ze zna cz ny mi ko szta mi
i czê sto ty l ko w ogra ni czo nym sto p niu od zwie rcie d laj¹ warunki rzeczywistego
po¿aru grupy A.

Ró ¿ no rod noœæ w³aœci wo œci po wszech nie wy stê puj¹cych sta³ych ma te ria³ów
pa l nych, ta kich jak np. ma te ria³y dre w no- i celu lozo po chod ne, guma, two rzy wa
sztu cz ne, czy ma te ria³y drob nopo ro wa te, stwa rza isto t ne trud no œci w opra co wa -
niu uni wer sal ne go i pe³nego sy te mu oce ny sku te cz no œci ga œ ni czej pre pa ra tów na
ba zie wody lub dodatków do wody

Obe c nie w Pol sce nie ma jed no li te go i kla ro w ne go sy ste mu oce ny sku te cz no œ -
ci ga œ ni czej lub zdo l no œci zwi l ¿aj¹cej œro d ków prze zna czo nych do ga sze nia po ¿a -
rów gru py A. Nie przed sta wio no wy ma gañ dla tego typu pre pa ra tów. W zwi¹zku
z tym, ich u¿y tko w ni cy opie raj¹ swoj¹ wie dzê o mo ¿ li wo œciach i spo so bach ich
sto so wa nia na de kla ra cjach pro du cen tów oraz do nie sie niach z li te ra tu ry bran ¿o -
wej.

3. Ba da nie sku te cz no œci ga œ ni czej zwi l ¿a czy
wed³ug stan dar du NFPA 18

Przyk³adem sy ste mu wy ma gañ dla œro d ków zwi l ¿aj¹cych wspo ma gaj¹cych
ga sze nie po ¿a rów gru py A mo¿e byæ „Stan dard on We tting Agents” NFPA 18
[4]. Za wie ra on wy ma ga nia dla œro d ków zwi l ¿aj¹cych prze zna czo nych do zwiê k -
sza nia sku te cz no œci wody przy ga sze niu po ¿a rów ma te ria³ów sta³ych. Ogó l ne
za³o¿e nia stan dar du mo ¿ na okre œliæ na stê puj¹co: œro dek zwi l ¿aj¹cy po wi nien
zwiê kszaæ szy b koœæ ga sze nia ma te ria³ów sta³ych w po rów na niu z wod¹ po da wan¹ 
w ten sam spo sób, ale ta k ¿e wy ka zaæ akce p to waln¹ sku te cz noœæ przy gaszeniu
testowego po¿aru grupy B.

Wed³ug NFPA 18 roz twór zwi l ¿a cza po da wa ny z ga œ ni cy o po je mno œci
9,5 dm3 o sku te cz no œci ga œ ni czej 2A po wi nien zga siæ po ¿ar te sto wy 3A wed³ug
UL 711 [5]. Te sty ga œ ni cze gru py A wed³ug UL 711 po le gaj¹, po do b nie jak te sty
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opi sa ne w no r mie PN-EN 3-7, na pró bach ga sze nia sto sów o ró ¿ nych roz mia rach
u³o¿o nych z be le czek z dre w na so s no we go. W obu no r mach sto su je siê jed nak be -
le cz ki o ró ¿ nym prze kro ju i ina czej u³o¿o ne, dla te go ty l ko orien ta cy j nie mo ¿ na
po wie dzieæ, ¿e te sty 2A i 3A wed³ug UL 711 s¹ zbli ¿o ne do testów 5A i 8A,
wed³ug norm europejskich.

Poza zga sze niem po ¿a ru te sto we go gru py A, zwi l ¿acz zgod ny z NFPA 18 po -
wi nien zga siæ ta k ¿e po ¿a ry tl¹cych siê ma te ria³ów po ro wa tych, wy ka zuj¹c
wiêksz¹ sku te cz noœæ w po rów na niu z wod¹. W tym przy pa d ku te sty pro wa dzi
siê z wy ko rzy sta niem su ro wej, od zia r nio nej bawe³ny oraz pró bek p³yty pi l œ nio -
wej. 

W me to dzie ba da nia zwil ¿a l no œci i ga sze nia p³yty pi l œ nio wej (Wood Fi ber Bo -
ard Pe ne tra tion) wg stan dar du NFPA 18, u¿y wa siê pró bek p³yty pi l œ nio wej
o gru bo œci 13 mm i wy mia rach 305 mm × 305 mm. Pró b kê umie sz czon¹ na ste la -
¿u pod da je siê przez 105 s dzia³aniu p³omie nia al ko ho lu p³on¹cego na tac ce
umie sz czo nej pod próbk¹. Na stê p nie usu wa siê ta c kê z al ko ho lem, a pod próbk¹
umie sz cza na czy nie do zbie ra nia œcie kaj¹cej wody i roz two ru. Tak przy go to wan¹, 
tl¹c¹ siê od spo du pró b kê, spry sku je siê od góry 250 cm3 wody lub ba da ne go roz -
two ru zwi l ¿a cza. Jako wy ni ki te stu za pi su je siê iloœæ wody lub roz two ru, któ ra
œciek³a do na czy nia od bio r cze go oraz uby tek masy pró b ki po jej wy su sze niu. Te -
sty pro wa dzi siê trzy kro t nie dla wody i ba da ne go roz two ru. Roz twór zwi l ¿a cza
po wi nien zga siæ p³ytê pi l œ niow¹ z mniejszym ubytkiem masy p³yty oraz
mniejszym odciekiem ni¿ podczas gaszenia wod¹. 

Przed sta wio na w NFPA 18 pro ce du ra ba da nia zdo l no œci zwi l ¿a nia i ga sze nia
p³yty pi l œ nio wej po zo sta wia do wol noœæ w za kre sie te ch ni ki i szy b ko œci po da wa -
nia roz two ru lub wody na wie rz ch ni¹ wa r stwê p³yty pi l œ nio wej przy u¿y ciu spry -
ski wa cza. Nie po da no ta k ¿e in fo r ma cji do tycz¹cych wy mia rów ta cki z al ko ho lem 
oraz jej od leg³oœci od po wie rz ch ni pró b ki. Isto t ne jest prze pro wa dze nie te stów
dla wody i roz two rów ba da ne go zwi l ¿a cza w dok³ad nie ten sam spo sób. W ba da -
niach przed sta wio nych w da l szym ci¹gu ar ty ku³u wpro wa dzo no pewne mody -
fikacje oryginalnej procedury testowej. 

4. Ba da nia zdo l no œci zwi l ¿aj¹cej

4.1. Cel ba dañ

Okre œle nie wa run ków prze pro wa dza nia te stu, któ ry po zwa la³by na ró¿ ni co -
wa nie i oce nê œro d ków ga œ ni czych pod wzglê dem sku te cz no œci ga œ ni czej wo bec
po ¿a rów gru py A. Pun ktem wyj œcia by³y za³o¿e nia stan dar du NFPA 18 – te stu
ga sze nia p³yty pi l œ nio wej. Test po wi nien umo ¿ li wiæ do ko ny wa nie oce ny po rów -
na w czej zdo l no œci zwi l ¿aj¹cych roz two rów œro d ków pia no twó r czych i zwi l ¿a czy.
Ba da nia do ty czy³y do bo ru ma te ria³u pa l ne go, kon fi gu ra cji te stu gaœniczego oraz
sposobu podawania œrodków gaœniczych.
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4.2. Me to dy ka ba dañ

Ba da nie zdo l no œci zwi l ¿aj¹cych do da t ków do wody po win no umo ¿ li wiaæ oce -
nê ich przy da t no œci do ga sze nia po ¿a rów gru py A oraz po zwa laæ na po rów na nie
ró ¿ nych œro d ków ga œ ni czych. Od po wied nim kry te rium oce ny zdo l no œci zwi l -
¿aj¹cej jest mi ni ma l ne stê ¿e nie da ne go pre pa ra tu w roz two rze wod nym za pe w -
niaj¹ce po zy tywn¹ oce nê te stu ga œ ni cze go. Dla te stu z wy ko rzy sta niem pró bek
p³yty pi l œ nio wej przy jê to, ¿e wy nik po zy ty w ny wy ma ga uga sze nia pró b ki, czy li
li k wi da cji wszy stkich og nisk spa la nia p³omie nio we go i tle nia, przy czym uby tek
masy p³yty pi l œ nio wej w wy ni ku wy pa le nia oraz iloœæ roz two ru, któ ry sp³yn¹³
z p³yty musz¹ byæ mniejsze ni¿ dla czystej wody w tych samych warunkach
badania.

W prze pro wa dzo nych te stach mo dy fi ka cje w sto sun ku do NFPA 18 po le gaj¹
prze de wszy stkim na zmnie j sze niu wy mia rów p³yty pi l œ nio wej, tak aby ist nia³a
mo ¿ li woœæ prze pro wa dze nia te stów pod wyci¹giem labo rato ry j nym. Za sto so wa -
no ta k ¿e inny spo sób pod pa la nia próbek.

W ba da niach wy ko rzy sta no pró b ki p³yt pi l œ nio wych o wy mia rach 200 mm
× 200 mm i o gru bo œci 5 oraz 7 mm. W zwi¹zku z mniejsz¹ mas¹ ma te ria³u
zmnie j szo no iloœæ po da wa nej cie czy do 150 cm3. Na p³ytê pi l œ niow¹ w jej œro d ko -
wej czê œci od dzia³ywa no lo ka l nie p³omie niem przy u¿y ciu pa l ni ka ga zo we go
Meke ra- Fis he ra. W ba da niach po mi niê to ana li zê ilo œci uby t ku masy p³yty w wy -
ni ku wypalenia. 

Ba da nia prze pro wa dzo no w trzech eta pach, ró ¿ ni¹cych siê spo so bem na no -
sze nia wody i ba da nych roz two rów na pró b ki p³yty pi l œ nio wej:

• etap I – na no sze nie roz two ru na po wie rz ch niê p³yty od by wa³o siê po przez
stan dar dow¹ wy le w kê kra now¹;

• etap II – wy le w kê sto so wan¹ w eta pie I zast¹pio no bu telk¹ pla sti kow¹ o dnie
w kszta³cie kwa dra tu o boku d³ugo œci 7 cm, w któ rej rów no mie r nie na wie r co no
otwo ry o œred ni cy 0,15 mm;

• etap III – za sto so wa no bez po œred nie, rê cz ne spry ski wa nie gó r nej po wie rz ch -
ni pró bek p³yt pi l œ nio wych.

4.3. I etap ba dañ

4.3.1. Me to dy ka ba dañ

Ga sze nie p³yt o gru bo œci 5 i 7 mm, któ re zo sta³y pod da ne dzia³aniu p³omie -
nia, pro wa dzo no przy u¿y ciu 150 cm3 wody wo do ci¹go wej oraz roz two rów œro d ka 
pia no twór cze go kla sy A  o stê ¿e niach 0,5%, 0,25%, 0,1%, 0,05%. Pró b ki p³yt
umie sz czo ne na sta ty wie labo rato ry j nym za pa la no od spo du p³omie niem pa l ni ka 
ga zo we go, któ ry od dzia³ywa³ na nie przez 30 s. Po usu niê ciu p³omie nia pa l ni ka
ga zo we go spod p³yty na ty ch miast przy stê po wa no do ga sze nia po przez na nie sie -
nie na po wie rz ch niê p³yty 150 cm3 wody lub roz two ru œro d ka pia no twór cze go
kla sy A. Na no sze nie roz two ru na po wie rz ch niê pró b ki p³yty od by wa³o siê po -
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przez stan dar dow¹ wy le w kê kra now¹
sto so wan¹ w go spo da r stwach do mo -
wych. Do l na kra wêdŸ wy le w ki zna j do -
wa³a siê w od leg³oœci 10 cm od gó r nej
po wie rz ch ni pró b ki. Czas wy cie ka nia
roz two ru poprzez wylewkê wynosi³
12÷16 s. Na fot. 1 i 2 przedstawiono
stanowiska podczas I etapu badañ.

4.3.2. Wy ni ki ba dañ

W ba da niach pro wa dzo nych przy tym spo so bie na no sze nia roz two ru nie
osi¹gniê to ca³ko wi te go uga sze nia pró bek w ka ¿ dym z przy pa d ków od no to wa no
tle nie p³yty po po da niu roz two ru. Na wy kre sach 1 i 2 przed sta wio no ilo œci
wch³oniê te go roz two ru przez p³ytê pi l œ niow¹ (od po wie d nio: 5 i 7 mm gru bo œci)
w za le ¿ no œci od stê ¿e nia roz two ru. Po nie wa¿ wyko rzy sty wa ne w ba da niach pró b -
ki p³yty ró ¿ ni³y siê nie zna cz nie wy mia ra mi i mas¹, zdo l noœæ zwi l ¿a nia okre œla no
jako sto su nek ilo œci wch³oniêtego roztworu do masy próbki przed zapaleniem.

Pró b ki p³yty pi l œ nio wej o gru bo œci 5 mm pod da ne dzia³aniu p³omie nia zmie -
nia³y swój kszta³t – do cho dzi³o do ich wy giê cia i wy brzu sze nia. Zmia na kszta³tu
pró b ki po wo do wa³a nie rów no mier ne rozp³ywa nie siê roz two ru po jej po wie rz -
ch ni, w efe kcie wiê ksza czêœæ roz two ru sp³ywa³a z po wie rz ch ni p³yty. Zwi l ¿e niu
i uga sze niu uleg³a ty l ko œro d ko wa czêœæ p³yty, na to miast na jej kra wê dziach
w wiê kszo œci przy pa d ków na dal wy stê po wa³o tle nie. Pró b ki p³yty pi l œ nio wej
o gru bo œci 7 mm pod da ne dzia³aniu p³omie nia nie zmie nia³y swo ich kszta³tów,
jed nak roz twór na dal nie po kry wa³ w ca³oœci po wie rz ch ni p³yty. Pró b ki zo sta³y
zwi l ¿o ne i uga szo ne ty l ko w œro d ko wej czê œci, a na kra wê dziach w wiê kszo œci
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Fot. 1. Stanowisko badawcze zastosowane
w I etapie badañ

îród³o: fot. Be r nard Król.

Fot. 2. Stanowisko badawcze zastosowane
w I etapie badañ – dzia³anie p³omienia palnika 

na próbkê

îród³o: fot. Be r nard Król.



przy pa d ków na dal wy stê po wa³o tle nie. Zgod nie z ocze ki wa nia mi, roz two ry œro d -
ka pia no twór cze go o wiê kszym stê ¿e niu le piej zwi l ¿a³y p³ytê.

Na ry sun ku 1 przed sta wio no gra fi cz nie przyk³ado we efe kty za pa le nia i ga sze -
nia pró bek w I eta pie ba dañ.
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Wy kres 1. Zdo l noœæ wch³ania nia wody i roz two rów dla za pa lo nej pró b ki p³yty pi l œ nio wej o gru bo œci
5 mm przy na no sze niu wy lewk¹ kra now¹
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Wy kres 2. Zdo l noœæ wch³ania nia wody i roz two rów dla za pa lo nej pró b ki p³yty pi l œ nio wej o gru bo œci
7 mm przy na no sze niu wy lewk¹ kra now¹

Rys. 1. Przyk³ado we efe kty za pa le nia i ga sze nia pró bek p³yty pi l œ nio wej 7 mm
uzy ska ne w I eta pie ba dañ

(    – tle nie lub spa la nie p³omie nio we,    – uga szo na czêœæ zwê glo na,     – czêœæ zwi l ¿o na,
któ ra nie uleg³a za pa le niu)



4.3.3. Wnio ski I eta pu ba dañ

Za sto so wa ny czas dzia³ania p³omie nia na p³ytê (30 s) by³ zbyt kró t ki,
aby p³yta za czê³a siê tliæ w zna cz nej ob jê to œci. Dla te go zde cy do wa no, by w ko le j -
nych ba da niach zwil ¿a l no œci wy ko rzy staæ ty l ko p³ytê pi l œ niow¹ o gru bo œci 7 mm, 
po nie wa¿ p³yta o gru bo œci 5 mm uleg³a zna cz nej de fo r ma cji pod wp³ywem
p³omie nia. Sto sun ko wo szy b kie wy le wa nie roz two ru po wo do wa³o, ¿e zde cy do -
wa na jego wiê kszoœæ sp³ywa³a z po wie rz ch ni pró b ki do ku we ty. Po sta no wio no
zmie niæ spo sób na no sze nia roz two ru œro d ka pia no twór cze go na po wie rz ch niê
p³yty pilœniowej oraz wyd³u¿yæ czas dzia³ania p³omienia na próbki.

4.4. II etap ba dañ

4.4.1. Me to dy ka ba dañ

Ba da nia prze pro wa dzo no na p³ycie o gru bo œci 7 mm w dwóch wa rian tach,
pro wadz¹c zwi l ¿a nie pró b ki p³yty pi l œ nio wej bez za pa le nia, oraz gasz¹c pró b ki
p³yty pi l œ nio wej za pa lo nej p³omie niem
pa l ni ka ga zo we go od dzia³uj¹cego na pró b -
kê przez 45 s. Po usu niê ciu p³omie nia pa l -
ni ka ga zo we go spod p³yty ga sze nie roz -
po czy na no po na stê p nych 45 s. £¹cz nie
czas od chwi li za pa le nia do roz po czê cia ga -
sze nia wy no si³ 90 s. Mia³o to za pe w niæ
efekt tle nia siê p³yty w ob jê to œci wiê kszej
ni¿ w I eta pie.

Za sto so wa no zmo dy fi ko wan¹ me to dê
na no sze nia roz two ru œro d ka pia no twór -
cze go i wody, w taki spo sób, aby zwi l ¿yæ
jak naj wiêksz¹ po wie rz ch niê p³yty pi l œ nio -
wej. W tym celu wy le w kê zasto so wan¹
w eta pie I zast¹pio no bu telk¹ pla sti kow¹
o dnie w kszta³cie kwa dra tu i boku o d³u -
go œci 7 cm, w któ rej dnie w od leg³oœci
0,5 cm od  kra wê dzi rów no mie r nie na wie r -
co no 16 o two rów o œred ni cy 0,15 mm. Od -
stê py miê dzy otwo ra mi wy no si³y 1 cm.
Wygl¹d sta no wi ska przedstawiono na
fot. 3. 

W ba da niach wyko rzy sty wa no po
150 cm3 wody oraz roz two ru œro d ka pia no -
twór cze go kla sy A o stê ¿e niu 0,5%. Czas
wy cie ka nia roz two ru lub wody po przez
otwo ry w dnie bu te l ki wy no si³ 15÷20 s. 
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Fot. 3. Stanowisko badawcze zastosowane
w II etapie badañ

îród³o: fot. Be r nard Król.



4.4.2. Wy ni ki ba dañ

Na no sze nie roz two ru œro d ka pia no twór cze go na pró b kê przy u¿y ciu zmo dyfi -
ko wa nej wy le w ki by³o rów no mie r ne, gó r na czêœæ pró b ki zo sta³a pra wie ca³ko wi -
cie po kry ta roz two rem i zwi l ¿o na. Wy stê po wa³o prze si¹ka nie p³yty na jej
kra wê dziach i pod spo dem p³yty siê gaj¹ce oko³o 15 mm w kie run ku jej œro d ko wej 
czê œci. Na no sze nie wody wo do ci¹go wej na po wie rz ch niê pró b ki po wo do wa³o ty l -
ko nie zna cz ne jej zwi l ¿a nie, wiêksza czêœæ wody sp³ywa³a.

Za pa le nie pró b ki i zw³oka do mo men tu pod jê cia ga sze nia wy nosz¹ca 90 s spo -
wo do wa³a nie zna cz ne wy brzu sze nie p³yty. Na no sze nie roz two ru œro d ka pia no -
twór cze go by³o w tym przy pa d ku mniej rów no mie r ne ni¿ pod czas zwi l ¿a nia
nie za pa lo nej pró b ki. Po kry te zo sta³o oko³o 80% po wie rz ch ni pró b ki, a kra wê dzie 
po zo sta³y nie zwi l ¿o ne. Wszy stkie pró by za ko ñ czy³y siê uga sze niem œro d ko wej
czê œci pró b ki, jed nak od spo du na jej kra wê dziach w wiê kszo œci prób na dal wy -
stê po wa³o tle nie. Ga sze nie wod¹ wo do ci¹gow¹ po wo do wa³o po kry cie i zwi l ¿e nie
ty l ko œro d ko wej czê œci pró b ki, po zo sta³a czêœæ wody sp³ywa³a. W efek cie zga sze nie 
na stê po wa³o ty l ko na œro d ku pró b ki, na to miast na jej kra wê dziach wy stê po wa³o
tle nie, a w ki l ku przy pa d kach po ja wia³ siê p³omieñ.

Na wy kre sie 3 przed sta -
wio no wy ni ki po mia rów
zwi l ¿a nia p³yty pi l œ nio wej
o gru bo œci 7 mm z za sto so -
wa niem zmo dyfi ko wa nej
wer sji wy le w ki. Na ry sun -
kach 2 i 3 po ka za no przy -
k³ado we efe kty zwi l ¿a nia
i ga sze nia p³yt.
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Bez zapalenia p³yty

Zapalenie p³yty

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



4.4.3. Wnio ski II eta pu ba dañ

Pró b ki pod da ne dzia³aniu p³omie nia wch³ania³y kil ka kro t nie wiê cej wody
i ro ztwo ru œro d ka pia no twór cze go ni¿ ma te ria³ nie ule gaj¹cy tle niu. T³uma czyæ
to mo ¿ na bar dziej hy dro fi lo wym cha ra kte rem zwê glo nej czê œci p³yty pi l œ nio wej.
D³u¿ szy czas dzia³ania p³omie nia i czas zw³oki do roz po czê cia ga sze nia pró b ki
p³yty pi l œ nio wej, po wo do wa³ jej nie zna cz ne wy brzu sze nie. Za sto so wa nie zmo -
dyfi ko wa nej wy le w ki po wo do wa³o le p sze po kry cie i zwi l ¿e nie p³yty roz two rem
œro d ka pia no twór cze go ni¿ w eta pie I, jed nak nie zdo³ano sku te cz nie uga siæ po ¿a -
ru przy ¿ad nej z prób, co wy ni ka³o na dal ze zbyt kró t kie go cza su od dzia³ywa nia
wody i roz two rów z po wie rz ch ni¹ pró bek. Sp³ywa nie roz two ru z p³yty
skutkowa³o brakiem efektu zwil¿ania dolnych warstw p³yty pilœniowej.

4.5. Wy ni ki III eta pu ba dañ

4.5.1 Me to dy ka ba dañ

Ba da nia prze pro wa -
dzo no, po do b nie jak w II
eta pie, ale przy bez po -
œred nim na no sze niu wo-
dy i roz two rów na po -
wie rz ch niê za pa lo nych
pró bek za po mo c¹ rê cz -
ne go spry ski wa cza, co
po ka za no na fot. 4.

Sto so wa no 150 cm3

wody oraz roz two rów
œro d ka pia no twór cze go
kla sy A o stê ¿e niach
0,4%, 0,3%; 0,2%; 0,1%;
0,05%; 0,02%. Po zo sta³e
wa run ki ba da nia nie zo -
sta³y zmie nio ne. Rê cz ne
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Rys. 3. Przyk³adowe efekty zapalenia i gaszenia próbek p³yty pilœniowej 7 mm
uzyskane w II etapie badañ

Fot. 4. Stanowisko badawcze w III etapie – gaszenie roztworem
nanoszonym przy u¿yciu spryskiwacza

îród³o: fot. Be r nard Król.



na no sze nie wody i roz two rów za pe w nia³o rów no mie r ne po kry cie po wie rz ch ni
pró bek, a do bre roz py la nie zna cz nie przed³u¿a³o czas od dzia³ywa nia z próbk¹
i ogra ni cza³o sp³ywa nie.

4.5.2. Wy ni ki ba dañ

Za pa le nie p³yty pi l œ nio wej i czas zw³oki do pod jê cia ga sze nia wy nosz¹cy 90 s
po wo do wa³ nie zna cz ne wy brzu sze nie pró bek. Wy stê po wa³o tle nie w œro d ko wej
czê œci pró bek oraz na jej kra wê dziach. Po da nie po przez na try ski wa nie 150 cm3

roz two ru œro d ka pia no twór cze go kla sy A o stê ¿e niach 0,4%; 0,3% i 0,2% po zwo -
li³o na ca³ko wi te uga sze nie pró bek p³yty pi l œ nio wej. Na try ski wa nie roz two ru
œro d ka pia no twór cze go o stê ¿e niu 0,1%, 0,05%, 0,04% stru mie niem roz py lo nym
nie zapewnia³o ca³kowitego ugaszenia.

Na wy kre sie 4 przed sta wio no wy ni ki prób ga sze nia p³yty pi l œ nio wej roz two ra -
mi wod ny mi œro d ka pia no twór cze go kla sy A o ró ¿ nych stê ¿e niach w roz two rze.
Na ry sun ku 4 po ka za no na to miast przyk³ado we efe kty ga sze nia w prze pro wa dzo -
nych próbach.
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Wykres 4. Zdolnoœæ wch³aniania wody i roztworów dla zapalonej próbki p³yty pilœniowej o gruboœci
7 mm przy nanoszeniu rêcznym spryskiwaczem

Rys. 4. Przyk³ado we efe kty za pa le nia i stan po zga sze niu pró b ki p³yty pi l œ nio wej 7 mm
roz two rem 0,4% œro d ka kla sy A przy u¿y ciu rê cz ne go spry ski wa cza



4.5.3. Wnio ski z III eta pu ba dañ

Po do b nie jak w II eta pie ba dañ, d³u¿ szy czas dzia³ania p³omie nia i czas zw³oki 
do roz po czê cia ga sze nia p³yty pi l œ nio wej po wo do wa³y jej nie zna cz ne wy brzu sze -
nie oraz tle nie pró bek. Zmia na me to dy na no sze nia wody i roz two rów wy war³a
zna cz ny wp³yw na uzy ski wa ne wy ni ki. Bez po œred nie na try ski wa nie 150 cm3

wody i roz two rów si l nie roz py lo nym stru mie niem z rê cz ne go roz py la cza trwa³o
zna cz nie d³u¿ej, ni¿ w przy pa d ku wy le wek sto so wa nych w I oraz II eta pie ba dañ,
i przy stê ¿e niach wiê kszych ni¿ 0,2% dla sto so wa ne go œro d ka kla sy A po zwo li³o
sku te cz nie uga siæ pró b ki p³yty pi l œ nio wej o gru bo œci 7 mm. Mnie j sze stê ¿e nia
œro d ka i czy sta woda nie za pe w nia³y zga sze nia pró bek.

5. Wnio ski

Pró b ki p³yty pi l œ nio wej u¿y te do ba dañ zdo l no œci zwi l ¿aj¹cej wody i roz two rów
zwi l ¿a czy wy ka zuj¹ cha ra kter czê œcio wo hy dro fi lo wy, w pe w nym sto p niu
wch³aniaj¹ wodê. Jed no cze œ nie jed nak zdo l noœæ wch³ania nia zna cz nie ro œ nie przy
wzro œcie stê ¿e nia do da t ku zwi l ¿aj¹cego. Wy ni ki ba dañ zdo l no œci zwi l ¿aj¹cej za le¿¹ 
od gru bo œci i wstê p ne go przy go to wa nia pró b ki. Bar dzo isto t ny jest spo sób za pa la -
nia pró b ki i czas od dzia³ywa nia p³omie nia. De cy duj¹cy wp³yw na uzy ska ne wy ni ki 
ma iloœæ na no szo nej wody lub roz two ru oraz spo sób na no sze nia. Ogra ni czo ny czas
kon ta ktu wody lub roz two ru z po wie rz ch ni¹ pró b ki po wo du je le p sze zró¿ ni co wa -
nie pod wzglê dem zdo l no œci zwi l ¿aj¹cej, w po rów na niu z przed³u¿o nym na try ski -
wa niem roz py lo ne go roz two ru. Wska zu je na to po rów na nie wy ni ków zdo l no œci do 
wch³ania nia roz two ru przed sta wio nych na wy kre sach 2 i 4. 

Me to dy wzo ro wa ne na te œcie „Wood Fi ber Bo ard Pe ne tra tion” ze stan dar du
NFPA 18 mog¹ s³u¿yæ do oce ny zdo l no œci zwi l ¿aj¹cych do da t ków prze zna czo -
nych do zwiê ksza nia sku te cz no œci wody przy ga sze niu po ¿a rów gru py A. Od po -
wied ni do bór ro dza ju i wie l ko œci pró bek, ilo œci wody/roz two ru oraz spo so bu ich
na no sze nia umo ¿ li wia prze pro wa dze nie ba dañ w wa run kach labo rato ry j nych.
Po rów na nie zdo l no œci do wch³ania nia wody i roz two rów ba da ne go œro d ka o ró ¿ -
nych stê ¿e niach, zw³asz cza w wa run kach szy b kie go na no sze nia, jak w ba da niach
I oraz II eta pu, po zwa la na oce nê zdo l no œci zwi l ¿aj¹cej ta k ¿e bez za pa la nia pró bek 
p³yty pi l œ nio wej. Te sty pro wa dzo ne przy d³ugim cza sie na no sze nia wody/roz -
two rów po zwa laj¹ z ko lei na okre œle nie mi ni mal ne go stê ¿e nia ba da ne go œro d ka
zwi l ¿aj¹cego, któ re po zwa la na uga sze nie za pa lo nej pró b ki.

Na pod sta wie wy ni ków prze pro wa dzo nych ba dañ mo ¿ na za pro po no waæ za -
sto so wa nie do oce ny œro d ków zwi l ¿aj¹cych prze zna czo nych do ga sze nia po ¿a rów
gru py A na stê puj¹cych me tod opa r tych na NFPA 18:

• Ba da nie zdo l no œci zwi l ¿aj¹cej roz two ru w sto sun ku do wody – na pod sta wie
zdo l no œci do wch³ania nia roz two ru w pró b kê p³yty pi l œ nio wej o gru bo œci 7 mm
przy ogra ni czo nym cza sie kon ta ktu.

• Ba da nie zdo l no œci do ga sze nia pró b ki wstê p nie za pa lo nej od do³u p³yty pi l œ nio -
wej roz two rem na no szo nym na górn¹ po wie rz ch niê za po moc¹ rê cz ne go roz py la cza.
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Pie r wsza me to da mo¿e s³u¿yæ na przyk³ad do po rów ny wa nia zdo l no œci zwi l -
¿aj¹cych ró ¿ nych œro d ków. Drug¹ me to dê mo ¿ na wy ko rzy staæ do okre œla nia mi -
ni ma l nych stê ¿eñ do da t ków zwi l ¿aj¹cych po trze b nych do zga sze nia po ¿a rów
ma te ria³ów sta³ych po ro wa tych.

Ponad to w na stê p nych ba da niach roz wa ¿yæ na le ¿y za sto so wa nie ta kiej me to -
dy po da wa nia œro d ków ga œ ni czych, któ ra umo ¿ li wi sta³e i rów no mie r ne ich na -
no sze nie na ma te ria³ pa l ny oraz kon tro lo wa nie in ten syw no œci po da wa nia
po przez ci¹g³¹ re gu la cjê wydajnoœci.
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Re se a r ches on We tting Abi li ty of Wa ter
So lu tions Used for Fi g h ting So lid Fi res

Most of the fi res, whe re re s cue units, the staff of the en te r pri ses
or me m bers of the pu b lic take the fire fi g h ting ac ti vi ties, are the fi res
of so lids. Wa ter is the pri ma ry ex tin gui s hing agent used for this type of fire.
Ho we ver, of ten the effe c ti ve ness of fire fi g h ting wa ter is low be ca u se
of poor we tting abi li ty espe cial ly in re la tion to the hy dro p ho bic and po ro us
ma te rials. To en han ce the ex tin gui s hing ef fect, wa ter ad di ti ves may be
re qu i red. That im pro ve the abi li ty to wet the su r fa ce and pe ne tra te into
po ro us ma te rials, en han cing the ex tin gui s hing re sult due to efficient cooling 
of combustible material.

The pa per pre sents the re sults of fo a ming agents so lu tions we tting abi li ty 
la bo ra to ry tests con du c ted using wood fi ber bo ard sa m p les. The stu dy was
con du c ted in ac cor dan ce with the met ho do lo gy set forth in the NFPA 18
Stan dard and in tro du cing mo di fi ca tions to the sa m p le size and
con fi gu ra tion of the test bench. Ba sed on the re sults of la bo ra to ry tests the
pro ce du re for we tting abi li ty was pro po sed. It co uld be used to as sess the
sui ta bi li ty of the we tting agent to in cre a se the ef fi cien cy of wa ter for
extinguishing class A fires.
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Pra ca str a¿aka ra town ika w che moo dpo rnym
ubran iu ga zoszc zelnym w aspekc ie obci¹¿enia

fi zyczn ego or gan izmu

1. Ws têp

Pra ca ka ¿ de go stra ¿a ka ra to w ni ka wi¹¿e siê z du ¿ym wysi³kiem fi zy cz nym,
dla te go wy do lnoœæ jego or ga ni z mu musi byæ wy so ka. Szcze gó l nie wa ¿ ne jest to
w dzia³aniach z za kre su ra tow ni c twa che mi cz ne go, któ re czê sto wy ko ny wa ne s¹
w pe³nym za bez pie cze niu. Za sto so wa nie che mood po r nych ubrañ gazo sz cze l -
nych (CUG) sta no wi do da t ko we Ÿród³o obci¹¿e nia or ga ni z mu ra to w ni ka, z po -
wo du ciê ¿a ru ubra nia oraz wa run ków pa nuj¹cych w jego wnê trzu, z któ rych
naj wa¿ nie j sze, to pod wy ¿szo na tem pe ra tu ra oraz wi l go t noœæ [1, 2, 3].

W ar ty ku le przed sta wio no ba da nia, któ re mia³y na celu wy ka za nie, w jaki

spo sób pra ca w che mood po r nym ubra niu gazo sz cze l nym typu 1a wp³ywa

na or ga nizm ra to w ni ków. Prze pro wa dzaj¹c ba da nia na ergo spi ro me trze

(test wysi³kowy se r co wo-p³ucny), wy ka za no zmia ny obci¹¿e nia or ga ni z mu

ra to w ni ków wraz ze wzro stem wysi³ku fi zy cz ne go w cza sie ma r szu na bie ¿ -

ni w ubra niu izo la cy j nym.

The pa per pre sents a stu dy that aims at showing how the work in a ga s - tight

che mi cal re si stant clo t hing of the type 1a af fects the rescuer’s body. Whi le

con du c ting the re se arch on er go spi ro meter (a test of car dio pul mona ry

stress) the re were shown the chan ges of re s cu ers body bur den with the

in cre a sing phy si cal ac ti vi ty whi le wa l king on a tre a d mill in clo t hing

in su la tion.

S³owa klu czo we: te sty psy chof izy czne rat owni ków w pra cach w ubran iach

che moo dpo rnych, od izol owa nie w stre sie, ba dan ia na er gos piro met rze.

Ke y words: psy chophys ical te sting of re scue rs wor king in che mic ally

re sis tant clothes, the stress tests con duct ed on the er gos piro met er.
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Wy do lnoœæ fi zy cz na ra to w ni ka do ty czy to le ran cji za bu rzeñ ho me o sta zy
wewn¹trzu stro jo wej, czy li rów no wa gi fizy koche mi cz nej w or ga ni z mie, wy wo -
³anej wysi³kiem fi zy cz nym oraz zdo l no œci or ga ni z mu do szy b kiej li k wi da cji
ewen tu a l nych za bu rzeñ, po za ko ñ cze niu wysi³ku. Wy do lnoœæ fi zy cz na czê sto ko -
ja rzo na jest z wy do lno œci¹ tle now¹, czy li zdo l no œci¹ do pra cy d³ugo trwa³ej o du -
¿ej, zmien nej lub umiar ko wa nej in ten syw no œci, któr¹ oce nia siê przez ma ksy-
 malny po bór tle nu (VO2max) oraz przez po ziom pro gu mle cza no we go (La c ta te
Thre s hold). Ma ksy ma l ny po bór tle nu, na zy wa ny ta k ¿e pu³apem tle no wym, jest
zdo l no œci¹ or ga ni z mu do po bie ra nia tle nu i wy ra ¿a siê w l/min lub ml/kg/min.

Próg mle cza no wy jest obci¹¿e niem dla or ga ni z mu, po prze kro cze niu któ re go stê -
¿e nie kwa su mle ko we go we krwi wzra sta, po nie wa¿ ene r gia do sta r cza na jest w wy ni -
ku pro ce sów bez tle no wych. Po prze kro cze niu pro gu mle cza no we go, czy li w mo -
men cie gdy jest go wiê cej ni¿ or ga nizm mo¿e zneu tra li zo waæ, zmnie j sze niu ule ga
udzia³ wo l nych kwa sów t³usz czo wych w pro ce sie do sta r cza nia ene r gii [4, 5, 8]. 

Cha ra kter pra cy ra to w ni ka jest bar dzo zró¿ ni co wa ny. Po wi nien on byæ przy -
go to wa ny za rów no do wysi³ku kró t ko trwa³ego, jak i d³ugo trwa³ego. Wysi³ek krót -
ko trwa³y po le ga na wy ko rzy sta niu ma ksy ma l nej mocy i wy trzy ma³oœci si³owej
or ga ni z mu w cza sie ki l ku, ki l ku na stu se kund do wy ko na nia prze wi dzia nej czyn -
no œci. Wy do lnoœæ ta chara ktery zo wa na jest si³¹ izo me tryczn¹ miê œ ni i ich ma ksy -
maln¹ moc¹. Wysi³ki d³ugo trwa³e to ta kie, któ re mie rzy siê w mi nu tach
i go dzi nach. Ich spe cy fi ka ró ¿ ni siê za sad ni czo od wysi³ków kró t ko trwa³ych, po -
nie wa¿ za chodz¹ z mniejsz¹ moc¹, lecz w du¿o d³u¿ szym cza sie. Wysi³ek d³ugo -
trwa³y mo¿e mieæ te¿ prze bieg in ter wa³owy, bêd¹cy po³¹cze niem kró t kich
wysi³ków o du ¿ej mocy z ta ki mi o ma³ym nak³ad zie ene r gii. Sub stra ty ener ge ty -
cz ne dla kró t ko trwa³ych i d³ugo trwa³ych wysi³ków s¹ ró ¿ ne. Dla kró t kich, pa li -
wem jest fos fo krea ty na. Jed nak wraz ze wzro stem i wyd³u¿e niem wysi³ku ro œ nie
zna cze nie gli ko ge nu i wo l nych kwa sów t³usz czo wych w re syn te zie ATP (no œ ni ka 
ene r gii che mi cz nej u¿y wa ne go w meta bo li z mie ko mó rek). W cza sie wysi³ków
cha ra kte ry zuj¹cych siê nisk¹ in ten syw no œci¹, miê œ nie wy ko rzy stuj¹ wo l ne kwa -
sy t³usz czo we, jed nak wzrost in ten syw no œci wysi³ku do 100% VO2max, po wo du je 
zmia nê sub stra tu ener gety cz ne go na gli ko gen. Do czyn ni ków wa run kuj¹cych
VO2max mo ¿ na za li czyæ: czyn ni ki zwi¹zane z fun kcjo no wa niem uk³adu od de -
cho we go (we nty la cjê mi nu tow¹ p³uc, sto su nek we nty la cji pê che rzy ko wej do per -
fu zji) oraz czyn ni ki zwi¹zane z kr¹¿e niem (ob jê toœæ mi nu tow¹ se r ca, stê ¿e nie
he mo glo bi ny we krwi, powi no wa c two tle nu do he mo glo bi ny czy tê t ni cze ci œ nie -
nie krwi). Wa r toœæ ma ksy mal ne go po bo ru tle nu jest zró¿ ni co wa na – za le ¿ nie od
wie ku, p³ci oraz sto p nia wy tre no wa nia or ga ni z mu. Ty po wy po bór tle nu zdro -
wych osób w wie ku 20–25 lat wy no si 45–55 ml · kg-1 · min-1. Je dy nie oso by akty w -
nie fi zy cz nie osi¹gaj¹ wa r to œci 60 ml · kg-1 · min-1. Im wy ¿sza wa r toœæ pu³apu
tle no we go, tym le p sza to le ran cja or ga ni z mu na wysi³ek d³ugo trwa³y. Roz po czê -
cie wysi³ku po wo du je wzrost zapo trze bo wa nia na tlen. Wysi³ki pod pro go we
o sta³ej mocy sta bi li zuj¹ siê w po bo rze tle nu po cza sie oko³o 2 mi nut. W wysi³ -
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kach ponad pro go wych nie wy ró ¿ nia siê sta bi l ne go po bo ru tle nu, gdy¿ zapo trze -
bo wa nie na nie go ca³y czas ro œ nie. De fi cyt tle no wy to ró ¿ ni ca po miê dzy spo dzie -
wa nym po bo rem tle nu, sza co wa nym na pod sta wie rów no wa gi fun kcjo na l nej,
a wie l ko œci¹ po bo ru tle no we go (VO2) w pie r wszych mi nu tach wysi³ku. D³ugiem
tle no wym na zy wa my nad wy ¿kê w po bo rze tle nu ponad wa r toœæ spo czyn kow¹,
jaka wy stê pu je po za ko ñ cze niu wysi³ku. Wie l koœæ d³ugu tle no we go mo ¿e my
okre œliæ za rów no po wysi³kach pod pro go wych, jak i ponad pro go wych [4, 5].
Znaj¹c po bór tle nu, któ ry za zwy czaj wy no si 250–300 ml · min-1, mo ¿ na ob li czyæ
koszt ener ge ty cz ny wysi³ku. 

Wszy stkie ko mór ki or ga ni z mu po trze buj¹ ci¹g³ego do sta r cza nia tle nu, aby
móc po kryæ wy mo gi meta bo li cz ne. Pro ce sy te po wo duj¹ wy twa rza nie pro du któw 
ubo cz nych, czy li dwu t len ku wê gla, któ ry musi zo staæ usu niê ty z or ga ni z mu w ce -
lu utrzy ma nia w³aœci wej go spo dar ki kwaso wo-za sa do wej. Wy mia na ga zo wa za -
chodz¹ca w p³ucach uza le ¿ nio na jest od ró ¿ ni cy po miê dzy ci œ nie niem pa r cjal-
nym O2 i CO2 w po wie trzu zna j duj¹cym siê w pê che rzy kach p³uc nych, a prê ¿ no -
œci¹ tych ga zów we krwi, przep³ywaj¹cej przez na czy nia w³oso wa te, op la taj¹ce pê -
che rzy ki.

Spo czyn ko we ci œ nie nie pa r cja l ne tle nu w pê che rzy kach p³uc nych wy no si
oko³o 100 mm Hg; prê ¿ noœæ tle nu we krwi dop³ywaj¹cej do p³uc 40–45 mm Hg.
Ka ¿ dy mm Hg trans po rtu je oko³o 20 ml O2 w ci¹gu mi nu ty. Pod czas wysi³ku
miê œ nio we go wa r toœæ ta mo¿e wzrosn¹æ do 30–40 mm Hg. W cza sie in ten syw ne -
go wysi³ku prê ¿ noœæ tle nu we krwi ¿y l nej, odp³ywaj¹cej z pra cuj¹cych miê œ ni do
pra we go przed sion ka se r ca i na stê p nie trans po rto wa nej do p³uc, mo¿e ob ni ¿yæ
siê do 15–16 mm Hg, na to miast we krwi odp³ywaj¹cej z p³uc do le we go przed -
sion ka wy no si zwy kle oko³o 95 mm Hg [4, 8].

Roz po czê cie wysi³ku po wo du je, ¿e wde chy i wy de chy s¹ g³êb sze. Jest to ob jaw
zwiê kszaj¹cej siê we nty la cji p³uc (VE) i dzie je siê to w tym sa mym mo men cie,
w któ rym miê œ nie za czy naj¹ siê ku r czyæ. Faza wzro stu we nty la cji trwa za zwy czaj
ki l ka se kund, po niej na stê pu je wo l nie j sza faza prze j œcia. Po 4–5 min VE sta bi li -
zu je siê na po zio mie od po wia daj¹cym zapo trze bo wa niu or ga ni z mu. W przy pa d -
ku du ¿ej in ten syw no œci wysi³ku we nty la cja p³uc ro œ nie w spo sób ci¹g³y i nie
mo ¿ na w niej wy ró ¿ niæ fazy sta bi li za cji. Na stê p stwem tego jest zna cz ny wzrost po -
zio mu kwa su mle ko we go oraz za bu rze nie go spo dar ki kwaso wo-za sa do wej [7, 8].

Obci¹¿e nie, przy któ rym na stê pu je nie propo rcjo nal ny do po bie ra nia tle nu
wzrost we nty la cji, nosi na zwê pro gu we nty lacy jne go lub pro gu hiper we nty la cji [4].

Ce lem ba dañ by³o wy ka za nie, jak pra ca w che mood po r nych ubra niach gazo -
sz cze l nych typu 1a wp³ywa na or ga nizm ra to w ni ków. Za po mo c¹ ergo spi ro me tru 
wy ka za no, w jaki spo sób zmie nia siê obci¹¿e nie or ga ni z mu wraz ze wzro stem wy -
si³ku fi zy cz ne go pod czas ma r szu na bie ¿ ni w ubra niu izo la cy j nym przez po miar:
czê stot li wo œci od de cho wej, czê sto œci czyn no œci se r ca na mi nu tê, we nty la cji mi nu  -
to wej p³uc, ob jê to œci po je dyn cze go od de chu, spo czyn ko wej prze mia ny ene r gii,
pod sta wo wej prze mia ny ene r gii oraz wy da t ku ener gety cz ne go [9].
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2. Czêœæ doœwi adc zalna

Ba da nia prze pro wa dzo no na ergo spi ro me trze START 2000 z opro gra mo wa -
niem Er go2K. Er go spi ro metr jest sta cjo na r nym, modu³owym sy ste mem do
ba dañ wysi³ko wych uk³adu od de cho we go i kr¹¿e nia. Uk³ad po mia ro wy START
2000 zo sta³ skon stru o wa ny w opa r ciu o g³owi cê pneu mota cho gra ficzn¹ oraz
szy b kie ana li za to ry dwu t len ku wê gla i tle nu, po zwa laj¹ce na po mia ry me tod¹ od -
dech, po od de chu z ana liz¹ ka ¿ dej fazy wy de cho wej (rys. 1). 

W sk³ad sta no wi ska ba da w cze go
wcho dzi³y rów nie¿: bie ¿ nia ele ktry cz na 
mar ki Ket t ler z mo ¿ li wo œci¹ ste ro wa nia 
prê d ko œci¹ i k¹tem na chy le nia (rys. 2),
apa rat po wie trz ny nad ciœ nie nio wy mar -
ki MSA wraz ze sta low¹ butl¹ o po je m -
no œci 6 li trów i ci œ nie niu 300 bar, ma ska 
(rys. 3) oraz waga labo rato ry j na, te r mo -
metr, hi gro metr, ba ro metr.

Ba da niu zo sta³o pod da nych trzech
stu den tów w wie ku oko³o 20 lat. Ka ¿ dy
z æwicz¹cych wy ko ny wa³ po dwa ba da -
nia. Pie r wsze wy ko ny wa no w stro ju
spo r to wym, dru gie w che mood po r nym
ubra niu gazo sz cze l nym typu 1a. Od stêp 
po miê dzy ba da nia mi wy no si³ 14 dni.
Ba da nie obe j mo wa³o: od czy ta nie wa -
run ków atmo sfe ry cz nych w po mie sz -
cze niu labo rato ry j nym, po miar masy
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Rys. 1. Er go spi ro metr 2000M wraz
z ko m pu te rem

îród³o: [9].

Rys. 2. Bie ¿ nia ele ktry cz na mar ki Ket t ler

îród³o: [9].

Rys. 3. Apa rat po wie trz ny, bu t la ze sprê ¿o nym
po wie trzem oraz ma ska

îród³o: [9].



cia³a ba da nych osób, przy go to wa nie sprzê tu do ba da nia (ko m pu ter, apa rat po -
wie trz ny, stan CUG), na³o¿e nie i do pa so wa nie pu l so me tru na kla t kê pie r siow¹
oso by æwicz¹cej, na³o¿e nie i do pa so wa nie pasa z ele ktro spiro me trem i jego uru -
cho mie nie, wpro wa dze nie da nych atmo sfe ry cz nych do pro gra mu, jak rów nie¿
wpro wa dze nie indy widu a l nych da nych ka ¿ dej oso by æwicz¹cej (waga, wzrost,
data uro dze nia). Na stê p nie uru cho mio no pro gram i roz po czê to ba da nia. W pie r w -
szej fa zie, trwaj¹cej 4 mi nu ty, æwicz¹cy sie dzia³ na krze œle, nie roz ma wia³ i nie
wy  ko ny wa³ ¿ad nych czyn no œci. W czwa r tej mi nu cie zak³ada³ na ple cy apa rat po -
wie trz ny, pod³¹cza³ go do ma ski i przez 5 mi nut ma sze ro wa³ na bie ¿ ni z prê d -
ko œci¹ 6 km/h. Trze cia i osta t nia faza na stê po wa³a w 10 mi nu cie, wte dy ba da ne -
mu zwiê ksza no k¹t na chy le nia bie ¿ ni do 7%. Re je stra cjê da nych ko ñ czo no po
up³ywie 15 mi nu ty. Ba da nie pie r wsze prze pro wa dzo no w stro ju spo r to wym, dru -
gie w che mood po r nym ubra niu gazo sz cze l nym typu 1a. Mie rzo ne by³y na stê -
puj¹ce wie l ko œci: BF – czê sto t li woœæ od de cho wa [1/min], HR – czê stoœæ
czyn no œci se r ca na mi nu tê [1/min], VE – we nty la cja mi nu to wa p³uc [l/min], TV
– ob jê toœæ po je dyn cze go od de chu [l], RMR – spo czyn ko wa prze mia na ene r gii
[kcal/min], BMR – pod sta wo wa prze mia na ene r gii [kcal/min], E – wy dat ek
energ ety czny [kcal/min] [9].

Dane z otrzy ma nych wy ni ków przed sta wio no na wy kre sach rys. 4÷9 [9].
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Rys. 4. Zmia ny we nty la cji mi nu to wej w cza sie – stra ¿ak 1

Rys. 5. Zmia ny we nty la cji mi nu to wej w cza sie – stra ¿ak 2
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Rys. 6. Zmia ny we nty la cji mi nu to wej w cza sie – stra ¿ak 3

Rys. 7. Zmia ny czê stot li wo œci sku r czów se r ca w cza sie – stra ¿ak 1

Rys. 8. Zmia ny czê stot li wo œci sku r czów se r ca w cza sie – stra ¿ak 2



W ba da niach okre œlo no rów nie¿
spo czyn kow¹ i pod sta wow¹ prze mia nê
ene r gii oraz wy da tek ener ge ty cz ny na
wy ko na nie pra cy. Wy ni ki za mie sz czo -
no na rys. 10÷12 [9].
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Rys. 9. Zmia ny czê stot li wo œci sku r czów se r ca w cza sie – stra ¿ak 3

Rys. 10. Pod sta wo wa prze mia na ene r gii

Rys. 12. Wy da tek ener ge ty cz ny dla ba da nych
stra ¿a ków

Rys. 11. Spo czyn ko wa prze mia na ene r gii



3. Pod su mo wa nie

Prze pro wa dzo ne ba da nia obci¹¿e nia fi zy cz ne go or ga ni z mu stra ¿a ka da³y sze -
ro ki ob raz na aspekt pra cy w che mood po r nych ubra niach gazo sz cze l nych. Wszyst -
kie oso by bior¹ce udzia³ w po mia rach zo sta³y pod da ne ta kiej sa mej pró bie,
sk³adaj¹cej siê z dwóch ba dañ. Pie r wsze z nich od by wa³o siê w stro ju spo r to wym,
dru gie w CUG. Nie mo ¿ na po rów naæ fi zjo lo gii wszy stkich or ga ni z mów
bior¹cych udzia³ w ba da niu. Roz pa truj¹c i po rów nuj¹c otrzy ma ne wy ni ki ba dañ
1 i 2, u ka ¿ de go z ba da nych zaob ser wo wa no wzrost mie rzo nych pa ra me trów fi -
zjo logi cz nych – we nty la cji mi nu to wej, czê sto œci sku r czów se r ca, ob jê to œci po je -
dyn cze go od de chu oraz czê stot li wo œci od de cho wej. Ka ¿ dy or ga nizm jest inny
i ina czej to le ru je obci¹¿e nie zwi¹zane z wysi³kiem. Dla te go cen nym wnio skiem
jest fakt, i¿ wszy stkie ba da ne oso by w iden ty cz ny spo sób za re a go wa³y na zmia nê
obci¹¿e nia. Pro cen to wy wzrost ba da nych pa ra me trów by³ nie mal iden ty cz ny. 

Zmia na obci¹¿e nia przek³ada siê na bez po œred ni wzrost pa ra me trów fi zjo logi -
cz nych ba da nych osób. Zna cz nie wiê ksze ró ¿ ni ce w pa ra me trach fi zjo logi cz -
nych, w po rów na niu ze spo czyn ko wy mi, bêd¹ no to wa ne pod czas moni to ro wa nia
or ga ni z mu ra to w ni ka bez po œred nio w cza sie trwa nia akcji, ze wzglê du na zwie -
lokro t nie nie obci¹¿eñ za rów no fi zy cz nych, jak i psy chi cz nych, wiê kszy bê dzie
rów nie¿ wy da tek ener ge ty cz ny. Dla te go te¿ ra to w ni cy pra cuj¹cy w che mood po r -
nych ubra niach po win ni byæ in ten sy w nie moni to ro wa ni – ze wzglê du na mo ¿ li -
woœæ prze grza nia, wyst¹pie nia za bu rzeñ czyn no œci fi zjo logi cz nych czy te¿
zas³ab niê cia. Mo ni to ring oraz we ry fi ka cja cza su pra cy ka ¿ dej oso by, któ ra po dej -
mie pra cê w ubra niu gazo sz cze l nym to ko nie cz noœæ zwi¹zana z bez pie cze ñ -
stwem, ko m fo r tem i sku te cz no œci¹ pra cy ra to w ni ka.
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Fi re fig h ter Job in Ga s - tight Che mi cal Re si stant
Clo t hes in Terms of the Psy chop hy si cal Bur den

The ar ti c le pre sents a stu dy that aims at sho wing how the work in
a ga s - tight clo t hes of type 1a af fects the rescuer’s body. In con du c ting
re se arch on the ergo spi ro me ter (a test of car dio pul mona ry stress) the re
were shown the chan ges of re s cu ers body bur den with in cre a sing phy si cal
ac ti vi ty whi le wa l king on the tre a d mill as well as the ir men tal iso la tion
as so cia ted with che mi cal re si stant clo t hing. The START 2000 ergo de vi ce
spi ro me ter was con ne c ted to a co m pu ter with the ERGO 2K so f twa re.
It ena b led a com pre hen si ve ana ly sis of the per fo r med me a su re ments. The
stu dy did not in clu de the psy cho lo gi cal stress as so cia ted with si tu a tio nal
stress (fire, ac ci dent, loss of life, the ir own risk), as su ming that it might
en han ce the stu dy.
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Rola kon stru kcji wspo rnych w fun kcjo no wa niu
prze wo dów og nioo dpo r nych

1. Wpro wa dze nie

Aby do sta r czyæ ene r giê ele ktryczn¹ do od bio r ni ka, nie zbêd ne s¹ ele men ty
prze wodz¹ce pr¹d w po sta ci prze wo dów lub ka b li. W li te ra tu rze bra ku je jed no-
zna cz ne go roz ró ¿ nie nia miê dzy tymi dwo ma de fi ni cja mi [3], nie kie dy po jê cia te
sto so wa ne s¹ za mien nie. Hi sto ry cz nie rzecz uj muj¹c, prze wód prze zna czo ny by³
dla œro do wi ska su che go, a ka bel do œro do wi ska wil go t ne go. Z chwil¹ wpro wa dze -
nia two rzyw sztu cz nych o bar dzo do brych w³aœci wo œciach izo la cy j nych, wy ¿ej
wy mie nio ny po dzia³ stra ci³ sens – z uwa gi na od po rnoœæ na wi l goæ two rzyw izo la -
cy j nych. W ar ty ku le po jê cia ka b la i prze wo du sto so wa ne bêd¹ za mien nie. 

Z regu³y Ÿród³o ene r gii jest od da lo ne od od bio r ni ka i dla te go na le ¿y sto so waæ
ele men ty utrzy muj¹ce prze wód w od po wied niej po zy cji. W li te ra tu rze ta kie ele -
men ty okre œla ne s¹ ró ¿ ny mi na zwa mi, np. za wie siem, kon strukcj¹ wsporn¹, sy -
ste mem ci¹gów ka b lo wych. 

Roz porz¹dze nie mi ni stra in fra stru ktu ry w spra wie wa run ków te ch ni cz nych,
ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich usy tu o wa nie [5] sta no wi, ¿e „Prze wo -
dy i ka b le ele ktry cz ne oraz œwiat³owo do we wraz z ich zamo co wa nia mi, zwa ne da -
lej ze spo³ami ka b lo wy mi, sto so wa ne w sy ste mach za si la nia i ste ro wa nia urz¹dze -
nia mi s³u¿¹cymi ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej, po win ny za pe w niæ ci¹g³oœæ do sta -
wy ene r gii ele ktry cz nej lub prze ka zu sy g na³u przez czas wy ma ga ny do uru cho -
mie nia i dzia³ania urz¹dzeñ”. Wy ni ka z tego, ¿e nie ty l ko ele men ty prze wodz¹ce

W ar ty ku le omó wio no za gad nie nia zwi¹zane z rol¹ kon stru kcji wspo rnych

w za pe w nie niu fun kcjo no wa nia prze wo dów og nioo dpo r nych. Przed sta -

wio no wy ni ki ba dañ labo rato ry j nych.

In the ar ti c le, the role of stan dard sup port stru c tu res in the fun c tio ning of

fire – re si stant ca b les was de scri bed. Re se arch ou t co mes were pre sen ted.

S³owa klu czo we: trasy kablowe, konstrukcje wsporne, ochrona

przeciwpora¿eniowa.

Keywords: electric shock prevention, cable supporting structure, electrical

cable.
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pr¹d de cy duj¹ o fun kcjo no wa niu urz¹dzeñ w wa run kach po ¿a ru, ale rów nie¿
kon stru k cja wspo r na. Za gad nie nie za cho wa nia fun kcji prze wo dów w cza sie po -
¿a ru jest bo wiem z³o¿o ne, z po wo du powi¹za nia og nioo dpor no œci prze wo dów,
kon stru kcji wspo rnych oraz kon stru kcji obie ktu, w któ rym tra sa prze wo du lub
prze wo dów jest za mon to wa na. 

W Pol sce bra ku je szcze gó³owych wy ty cz nych/norm re gu luj¹cych wy ma ga nia, 
ja kie po win ny spe³niaæ te ele men ty.

2. Spo so by pro wa dze nia tras ka b lo wych

Zna cz ne od leg³oœci miê dzy ta b lic¹ roz dzielcz¹, a od bio r ni kiem czy od bior ni -
ka mi wy mu szaj¹ za sto so wa nie od po wied nich kon stru kcji wspo rnych do u³o¿e -
nia ele men tów prze wodz¹cych pr¹d. Z regu³y w du ¿ych obie ktach ist nie je
ko nie cz noœæ wy dzie le nia spe cja l nych tras dla doœæ li cz nych prze wo dów. Spo so by 
pro wa dze nia tras ka b lo wych za rów no dla prze wo dów og nioo dpo r nych, jak i bez
wy ma gañ od po rno œci og nio wej nie ró ¿ ni¹ siê miê dzy sob¹. Mo ¿ li we jest umie sz -
cza nie prze wo dów o od po rno œci og nio wej z prze wo da mi bez od po wied niej od -
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Rys. 1. Ty po we kon stru kcje wspo r ne prze wo dów
a) ry nien ka; b) dra bin ka; c) obe j ma

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [6].



por no œci og nio wej na kon stru kcjach no œ nych pod pe w ny mi wa run ka mi [6].
W przy pa d ku pro wa dze nia po je dyn cze go prze wo du og nioo dpor ne go mo ¿ na go
umie œciæ pod tyn kiem. Jed nak w tym przy pa d ku wa r stwa nie ma wp³ywu na czas
fun kcjo no wa nia prze wo du [2]. 

Przyk³ado we kon stru kcje no œ ne dla prze wo dów po ka za no na rys. 1. Za wie raj¹ 
one sze reg dro b nych ele men tów, jak: œru by, na krê t ki, ciê g na, ko twy itp. Kon -
stru k cja wspo r na ³¹cz nie z tymi ele men ta mi ma za pe w niæ pra wid³owe fun kcjo -
no wa nie prze wo dów og nioo dpo r nych w po ¿a rze.

Cech¹ cha ra kte ry styczn¹ kon stru kcji wspo rnych jest to, ¿e s¹ wy ko na ne z ele -
men tów me ta lo wych, z regu³y, z od po wied nie go ga tun ku sta li. Ele men ty te s¹
nie pa l ne i cha ra kte ry zuj¹ siê sto sun ko wo du¿¹ od po rno œci¹ na tem pe ra tu rê po ¿a -
ru. Za pra wdo po dobn¹ uz na je siê jed nak de stru kcjê kon stru kcji, co bê dzie
wi¹zaæ siê z za gro ¿e niem dla fun kcjo no wa nia prze wo dów og nioo dpo r nych. 

Kon stru k cja wspo r na prze wo dów w po sta ci dra bin lub ry nie nek wy ma ga
uzie mie nia. W przy pa d ku za sto so wa nia obejm trud no wy ma gaæ ta kie go wa run -
ku. Uzie mio ne kon stru kcje wspo r ne za pe w niaj¹ bez pie cze ñ stwo po ra ¿e nio we,
jed nak nie daj¹ pe³nej gwa ran cji nie za wod no œci za si la nia w po ¿a rze. Przy nie -
okre œlo nym po ten cja le obe j my nie mo ¿ na jed noz na cz nie okre œliæ wp³ywu tego
ele men tu na fun kcjo no wa nie prze wo du og nioo dpor ne go. 

3. Wy ma ga nia no r mo we dla prze wo dów og nioo dpo r nych

Pie r wsze no r my do tycz¹ce ba dañ prze wo dów og nioo dpo r nych wpro wa dzi³a
Miê dzy naro do wa Ko mi sja Ele ktro tech nicz na na prze³omie XX i XXI wie ku. Na

ba zie tych norm w 2006 r. wpro wa -
dzo no no r mê [4], któ ra obo wi¹zuje 
ta k ¿e w Pol sce. Do ty czy ona po je -
dyn cze go prze wo du o œred ni cy nie
wiê kszej ni¿ 20 mm. Idea ba dañ
wed³ug tej no r my przed sta wio na
zo sta³a na rys. 2. 

Pod sta wo wym ele men tem tego
sta no wi ska jest nie pa l na p³yta, do
któ rej przy twier dzo no prze wód
w kszta³cie li te ry U o d³ugo œci co
naj mniej 1200 mm. Prze wód do
p³yty przy twier dzo ny zo sta³ 5 me -
ta lo wy mi obe j ma mi, któ re w cza -
sie ba da nia s¹ pod po ten cja³em
zie mi. 

W sk³ad sta no wi ska wcho dzi od -
po wied ni pa l nik ga zo wy wy twa rza- 
j¹cy œred ni¹ tem pe ra tu rê 840–870°C.
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Rys. 2. Sta no wi sko do ba dañ og nioo dpor no œci od cin ka 
prze wo du

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [4].



W ba da niach mie rzo ny jest czas pra wid³owej pra cy prze wo du, tzn. czas do zwa r -
cia lub prze rwa nia ci¹g³oœci ¿y³y prze wo du. Na pod sta wie tego cza su okre œla siê
kla sê og nioo dpor no œci prze wo du. Z uwa gi na ma³e wy mia ry p³yty i ba da ne go od -
cin ka prze wo du wy ma ga ne go przez no r mê, nie ma mo ¿ li wo œci oce ny wp³ywu
ró ¿  nych kon stru kcji wspo rnych na czas fun kcjo no wa nia prze wo du og nioo dpor -
ne go. 

W Nie mczech, pod ko niec XX wie ku, opra co wa no no r mê [1] uw z glêd niaj¹c¹
ró ¿ ne kon stru kcje wspo r ne przy ba da niach prze wo dów og nioo dpo r nych. Jest to
no r ma o po wszech nym sto so wa niu w Eu ro pie z uwa gi na ba da nia naj bar dziej
zbli ¿o ne do wa run ków rze czy wi s tych. Ba da ne prze wo dy i kon stru kcje wspo r ne
wed³ug wy ma gañ tej no r my s¹ umie sz cza ne w og nio wej ko mo rze o mi ni ma l nych
wy mia rach 2 × 3 × 2,5 m. 

Z uwa gi na ko nie cz noœæ fun kcjo no wa nia kon stru kcji wspo rnych przy ró ¿ -
nych si³owych obci¹¿e niach no r ma [1] po da je ma ksy ma l ne obci¹¿e nia kon stru k -
cji wspo rnych z od po wied ni mi wspó³czyn ni ka mi bez pie cze ñ stwa. W ba da niach
od po wied nie obci¹¿e nia s¹ uzy ski wa ne za po mo c¹ ³añ cu chów. Ko mo ra jest
ogrze wa na do od po wied niej tem pe ra tu ry, zgod nie z krzyw¹ stan dar dow¹ po ¿a ru. 
Prze wo dy u³o¿o ne na kon stru kcji wspo rnej s¹ za si la ne zna mio no wym na piê -
ciem, a pod czas pró by mie rzo ny jest czas po pra wne go fun kcjo no wa nia prze wo du
lub prze wo dów. O zakwa lifi ko wa niu ze spo³u ka b lo we go jako ca³oœci do jed nej
z trzech klas de cy du je czas fun kcjo no wa nia prze wo du. 

4. Ba da nia eks pery men tal ne

Z uwa gi na ró ¿ no rod noœæ kon stru kcji, w ba da niach za sto so wa no kon strukcje
prê to we jako re pre zen tan ta ró ¿ nych roz wi¹zañ te ch ni cz nych. Za sto so wa nie jed -
ne go roz wi¹za nia zwi¹zane by³o z ogra ni cze niem ko sztów. 

Ce lem ba dañ by³o wy ka za nie wp³ywu kon stru kcji wspo rnej prze wo dów
og nioo dpo r nych na w³aœci wo œci izo la cy j ne ¿y³ tych prze wo dów w wa run kach
mo de lo wa nia po ¿a ru. Przed mio tem ba dañ by³y od cin ki prze wo dów og nioo d -
po r nych o PH90. Sche mat uk³adu po mia ro we go jest po ka za no na rys. 3. 
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Rys. 3. Sche mat uk³adu po mia ro we go
1 – kon stru k cja wspo r na, 2 – bez pie cz nik to pi ko wy, 3 – piec ele ktry cz ny, 4 – ba da ny od ci nek

prze wo du, 5 – te r mo pa ra

îród³o: opra co wa nie w³asne.



W ba da niach za sto so wa no ele ktry cz ny piec o wy mia rach 35 × 24 × 16 cm
o mo cy 2,5 kW. W celu ogra ni cze nia wy mia ny ciep³a po miê dzy ele men ta mi grzej -
ny mi, a oto cze niem, piec wraz z ba da nym prze wo dem os³oniê to we³n¹ mi ne -
raln¹. Dziê ki temu tem pe ra tu ra mode lo wa ne go po ¿a ru by³a za wa r ta w gra ni cach
730–870°C. Kon stru k cja uk³adu ba da w cze go umo ¿ li wia³a usta wie nie ele men tu
grze j ne go pie ca na ¿¹dan¹ od leg³oœæ od ba da ne go prze wo du. Pod ele men tem
grze j nym na ceg³ach po³o¿o no dwa ¿e la z ne prê ty o œred ni cy 8 mm od da lo ne od
sie bie na od leg³oœæ 28 cm. Na tych prê tach pro sto pa d le do ich osi po³o¿o no ba da -
ny prze wód. Prê ty me ta lo we pe³ni³y fun kcjê za wie si z uwa gi na brak sty ku prze -
wo du z ceg³¹ na od cin ku miê dzy prê ta mi. Ba da ny od ci nek sta no wi³ fra g ment
ob wo du oœwie tle nio we go za si laj¹cego ¿a rów kê o mocy 40 W. By³ on za bez pie czo -
ny bez pie cz ni kiem to pi ko wym 6 A. Po bór pr¹du przez ¿a rów kê ba da ne go ob wo -
du by³ kon tro lo wa ny za po moc¹ am pe ro mie rza. Kon tro lo wa no rów nie¿ na piê cie
po miê dzy pod po ra mi ba da ne go prze wo du i zie mi¹. Tem pe ra tu ra wewn¹trz pie ca 
mie rzo na by³a za po œred ni c twem mie r ni ka, czu j ni kiem któ re go by³a te r mo pa ra
typu K. 

Przed mio tem ba dañ by³y prze wo dy HDG¿ (pro du kcji Te ch no ka bel S.A.)
oraz JE-H(ST)H (pro du kcji Te le- fo ni ka Ka b le Sp. z o.o. S.K.A.). Te prze wo dy
ró ¿ ni³y siê bu dow¹. ¯y³y mie dzia ne prze wo du HDG¿ po kry te s¹ ma te ria³em,
któ ry w wa run kach po ¿a ru two rzy wa r stwê ce ra miczn¹. Wa r stwa ta, pod
wp³ywem wy so kiej tem pe ra tu ry, ule ga spê ka niu. Prze wód JE-H(ST)H ma ¿y³y
mie dzia ne op le cio ne taœm¹ mi kow¹. Jest ona rów nie¿ ni sz czo na w wy so kiej tem -
pe ra tu rze po ¿a ru, ale w sto p niu zna cz nie mnie j szym ni¿ po prze d ni prze wód.

Przed ka ¿ dym ba da niem mie rzo no re zy stan cjê izo la cji po miê dzy ¿y³ami prze -
wo dów oraz po miê dzy ¿y³ami i pod po ra mi prze wo dów. W sta nie zi mnym re zy -
stan cja ta by³a wiê ksza od 500 MW. Prze wo dy by³y pod da wa ne dzia³aniu
wy so kiej tem pe ra tu ry przez 78 min. Pod czas na grze wa nia ró ¿ ni ca po ten cja³ów
po miê dzy pod po ra mi, a zie mi¹ wy no si³a 0 V w ka ¿ dym ba da nym przy pa d ku.
W przy pa d ku prze wo du HDG¿ jed na z pró bek w cza sie na grze wa nia po 71 min.
i uzy ska nej tem pe ra tu rze 730°C uleg³a zwa r ciu, za dzia³a³y wów czas za bez pie cze -
nia. Na tym eks pe ry ment za ko ñ czo no. Ko lejn¹ pró b kê prze wo du HDG¿ na grze -
wa no przez 78 min. Nie zaob ser wo wa no obe cno œci na piê cia po miê dzy pod  -
po ra mi, a zie mi¹. Zmie rzo ne re zy stan cje po miê dzy ¿y³ami prze wo du wy no si³y
20 MW, na to miast pomiêdzy ¿y³ami, a pod por¹ 15 MW. Na po wie rz ch ni izo la cji
¿y³ zaob ser wo wa no zna cz ne spê ka nia, co mog³o byæ przy czyn¹ po wsta³ego zwa r -
cia w jed nej z pró bek.

W przy pa d ku pró bek JE-H(st)H tem pe ra tu ra uzy ska na po cza sie na grze wa nia 
78 min. wy nios³a 827°C oraz 833°C. Tu rów nie¿ nie zaob ser wo wa no ró ¿ ni cy po -
ten cja³ów po miê dzy pod po ra mi prze wo dów, a zie mi¹. Re zy stan cja po miê dzy
pod por¹, a ¿y³ami by³a mnie j sza od 1 MW, zaœ miê dzy ¿y³ami by³a mnie j sza od
0,4 MW. W przy pa d ku tego ro dza ju prze wo du nie zaob ser wo wa no wi do cz nych
pêk niêæ izo la cji ¿y³ ani ja kie goko l wiek uby t ku izo la cji.
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5. Wnio ski

1. W ba da niach nie mo de lo wa no drgañ wy stê puj¹cych w po ¿a rze. Z uwa gi na cha -
ra k ter ni sz cze nia izo la cji w po ¿a rze – zmia na z po sta ci li tej na pro szek lub dro bi -
ny ce ra mi cz ne, wy da je siê nie zbêd ne uw z glêd nie nie tego zja wi ska przy oce nie
za cho wa nia siê za wie sia ³¹cz nie z prze wo dem og nio o chron nym. 

2. W ba da niach nie uzy ska no znacz¹cego wzro stu up³yw no œci miê dzy za wie siem
a ¿y³¹, któ ra w kon se k wen cji mog³aby pro wa dziæ do zwa r cia. 

3. W wa run kach po ¿a ru, w zni sz czo nej cie p l nie izo la cji, obe cnoœæ wody ga œ ni czej
mo¿e spo wo do waæ wzrost pr¹du up³ywu.

4. Z ba dañ wy ni ka, ¿e za kres zmian re zy stan cji izo la cji nie wy klu cza sto so wa nia
wy³¹czni ków ró ¿ ni co wo-pr¹do wych.

5. W celu po ten cja l nej mo ¿ li wo œci po ja wie nia siê zna cz nej up³yw no œci zni sz czo ne -
go po ¿a rem prze wo du og nioo dpor ne go wska za nym by³oby po kry cie za wie sia
ma te ria³em izo la cy j nym o od po wied niej od po rno œci og nio wej. 
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The Role of Stan dard Sup port Stru c tu res in Fire
– Re si stant Ca b les Ope ra tion

As the ope ra tion of fire re si stant ca b les de pends on a nu m ber of fa c tors,
au t hors of this ar ti c le de ci ded to con duct a re se arch con ce r ning the role of
stan dard sup ports stru c tu res in fire – re si stant ca b les ope ra tion (po wer
sup p ly or si g nal trans mis sion) in fire con di tions. The ba c k gro und of
un de r ta ken to pic is also the sa fe ty of the fire fi g h ters in vo l ved in fire
ope ra tion. The ar ti c le pre sents and di s cus ses the ou t co mes of the re se arch. 
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Vol tage De tect ion Du ring Fire and Re scue
Oper ati ons

1. In tro du c tion

One of the ha zards fire fi g h ters are ex po sed to du ring fire and re s cue
ope ra tions is ele c tri cal shock. The gre a test ha zard sho uld be ex pe c ted du ring
en c lo su re fi res, va rio us farm bu i l dings fi res, de aling with win d falls, ur ban se arch 
and re s cue ope ra tions, road ac ci dents with ele c tric dri ven ve hi c les in vo l ved or
fo rest fi res near ele c tri cal trans mis sion li nes. Live ob jects may pose a se rio us
dan ger, if they are not de te c ted in ad van ce. When de aling with win d falls,
fi re fig h ter ope ra ting a cha in saw may in ci den tal ly to uch un se en do wned po wer
line co ve red by bran ches.

The ex tent of an ele c tric shock ha zard will ma in ly de pend on we at her con di tions
(e.g. hu mi di ty) and the type of ope ra tions. In some bu i l dings ele c tri cal in stal la tion
by pas sing the swi t ch bo ard is still re po r ted. Same pro blem con cerns old bu i l dings,
il le gal ly in ha bi ted, with unau t ho ri zed ele c tri cal te r mi nals con ne c ted in. 

In con di tions of low vi si bi li ty, ele c tric shock ha zard is even more se rio us.
Eve ry year the re are se ve ral ac ci dents re po r ted, con ce r ning ele c tric shock of
fire fi g h ters. It sho uld be no ti ced, that of fi cial sta ti stics in clu de the ones that were 
of fi cial ly re po r ted. So me ti mes su per iors are not even in fo r med abo ut less se ve re
ele c tri cal shocks.

In the ar ti c le the ele c tri cal shock pre ven tion of fi re men du ring fire and re s -

cue ope ra tions was de scri bed. Ex pe ri men tal data con ce r ning cho sen vo l ta -

ge de te c tors for eme r gen cy re spon ders was pre sen ted.

W ar ty ku le omó wio no pro ble ma ty kê zwi¹zan¹ z ochron¹ prze ciwpo ra ¿e -

niow¹ stra ¿a ków pod czas akcji ratow niczo- gaœ ni czych. Przed sta wio no wy -

ni ki ba dañ de te kto rów na piê cia do stê p nych na pol skim ryn ku.

Keywords: voltage detection, electric shock prevention, fireman safety.

S³owa kluczowe: detekcja napiêcia, ochrona przeciwpora¿eniowa,

bezpieczeñstwo stra¿aka.
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In 2011 in Po znan, a fi re fig h ter died du ring an ope ra tion, as a con se qu en ce of
ele c tric shock. The fire fi g h ters were di spa t ched af ter a call from a man re po r ting
some unu su al ele c tri cal spar king he had seen on the fen ce aro und the
con stru c tion field. Fi re men were equ ip ped ne i t her with die le c tric self pro te c tion
equ i p ment nor with the vo l ta ge de te c tor. They did not di spatch ele c tri ci ty
eme r gen cy se r vi ce as well. 

As a re sult of this se rious acc ide nt, a tho rough anal ysis of die lect ric per son al
pro tect ive equ ipment and vol tage de tectors be ing used in fire sta tions in the
who le co unt ry has been or der ed by the Na tion al He adquart ers of the Sta te Fire
Se rvice. The outc omes were ter rif ying: 57% of fire sta tions in Po land did not
po sses any kind of vol tage de tector.

The effec tiven ess of fire and re scue oper ati ons is de eply de pend ent on the
pro tect ion level of involved fi ref igh ters. If no re con is car ried out, the re is
a se rious dan ger the re mi ght be live ob jects in the area of oper ati ons. Espec ially
in that kind of events, fi ref igh ters should be equ ipped with me asur es to prevent
in cid ental elect ric shock. It is requ ired by Po lish re gul ati ons of na tion al level.

On the Po lish mar ket, the re is a num ber of devi ces ava ilab le to me asure an
elect ric field, as well as the AC vol tage (50/60 Hz) de tectors. Ho wever, it is
usua lly dif ficult to de term ine lo cat ion of a live devi ce of in stall ati on pre cis ely.
Other di sad vanta ge of ava ilab le vol tage de tectors is short di stance from which
the vol tage de tect ion is effec tive. 

Acc ordi ng to the ar ticle, to ful fill re gul ati ons con cern ing pro tect ion me asur es 
agai nst elect ric shock du ring fire and re scue oper ati ons, that fol low, de cis ion
ma kers were given a free hand. The re are no spe cif ic requ irem ents (e.g. AC or DC 
vol tage, de tect ion ran ge) con cern ing any kind of de tectors (inc lud ing vol tage
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Fig. 1. The num ber of fire sta tions not equ ipped with vol tage de tector (red) com par ed to ove rall
num ber of fire sta tions in par tic ular di strict (blue)

So u r ce: The Na tio nal Head qu a r ters of the Sta te Fire Se r vi ce.



de tectors) that fire sta tions should be equ ipped with. The re sult of the lack of, at
le ast, most ba sic requ irem ents con cern ing vol tage de tectors le ads to the
conc lus ion, that suf fic ient level of fi ref igh ters pro tect ion agai nst elect ric shock
mi ght not be achieved, espec ially when fire and re scue oper ati ons take pla ce
in an un rec ogn ized area.

2. Ex pe c ted te ch ni cal spe ci fi ca tion of a de te c tor de si g ned
for eme r gen cy re spon ders

Vol tage de tector de sig ned for emerg ency re spond ers, espec ially fi ref igh ters
should meet tech nic al spe cif ica tio ns laid down be low:
l De tect live ob jects un der load and when ly ing idle.
l Sho uld have di re c ti ve gain.
l De tect live ob jects ha ving con tact with wa ter, what is espe cial ly im po r tant

du ring ba se ment fi res.
l De tect live ob jects that ope ra te at the vo l ta ge ex ce e ding 50 V and fre qu en cy of

50 Hz.
l De tect ob jects from a di stan ce of mi ni mum 50 cm, what gu a ran te es re la ti ve ly

ea r ly wa r ning for a re s cu er.
l Give ea r ly au di b le (be e per) and vi su al (fla s hing red LED) wa r ning of the

pre sen ce of dan ge ro us vo l ta ge. The clo ser the so u r ce of vo l ta ge is, the more
ra pi d ly the de vi ce sho uld beep and flash. 

l To be hi g hly re si stant to cor ro si ve pro ducts of co m bu stion pro cess and to
high tem pe ra tu re (up to 100°C for at le ast a co u p le of se cond).

l Not to con strict mo ve ments of a fi re fig h ter.
l Sho uld pro vi de ope ra tion co m fort (re du ced size and we ight of a de vi ce), it

sho uld not be ne ces sa ry to hold a de vi ce.
l Sho uld be re lia b le, sho uld have suf fi cient me cha ni cal strength, sho uld be

re si stant to high hu mi di ty, du sti ness.
l Sho uld be bat tery -po we red, sho uld in di ca te battery’s depth of di s cha r ge (at

le ast cri ti cal one).
l Sho uld not be co me an ef fe c ti ve ig ni tion so u r ce, when wor king in po ten tial ly

ha zar do us (ex p lo si ve) are as.
A devi ce ful fill ing tech nic al spe cif ica tio ns given above would gu arant ee

hi ghest pro tect ion level agai nst elect rical shock of a fi ref igh ter du ring fire and
re scue oper ati on, if for some re ason, elect rici ty has not been cut off be fore
en gag ing dan ger ous area. Cur rent ly, such a devi ce is unavai lable on the mar ket.

3. Re se a r ched vo l ta ge de te c tors

As it is im pos sible to pro duce univers al gear for fi ref igh ter, that has die lect ric
pro pert ies in real-life con dit ions (espec ially in in crea sed hu mid ity), the au thors
of this ar ticle jud ged a re sea rch on cho sen vol tage de tectors ava ilab le on the
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Po lish mar ket ne cess ary: AC Hot Stick (made in USA, most frequ ent ly used by
Po lish Sta te Fire Se rvice, acc ordi ng to) and DPPE-1 (made in Po land, al tern ati ve 
to previous one). It is cru cial to use hi ghly re liab le vol tage de tector du ring fire
and re scue oper ati on to re duce the risk of elect ric shock ha zard. The devi ces, the
re sea rch was con duct ed on are shown in the fi gure 1. 

AC Hot stick vol tage de tector was pro duc ed by Hot stick USA Inc. It is
de sig ned to pro tect fi ref igh ters from elect ric shock ha zard. The devi ce con sists of 
the AC am plif ier of high sen sit ivity for the frequ enc ies be tween 20 and 100 Hz.
Four AA type bat ter ies po wer the devi ce. The devi ce has PVC pla stic ho us ing
(45 mm dia met er × 521 mm long). The pro duc er en sur es, the devi ce is splash
wa ter-proof and de sig ned for in trins ica lly safe oper ati on. The we ight of the
de tector re ady to be used (inc lud ing bat ter ies) is 570 g. The re is a mode swi tch
that can be set on high sen sit ivity, low sen sit ivity and front-fo cus ed sen sit ivity.
De tect ed vol tage is in dic ated by both au dib le (‘bee p’ so und) and vi sual (LED)
si gnals. The beep rate in crea ses as the di stance from live ob ject de crea ses. The
dec lar ed oper ati ng tem per atu re ran ges: –30 to 50°C. 

The vol tage de tector DPPE-1 was pro duc ed by Elect rical Po wer Equ ipment
Fac tory AKTYWIZACJA Co oper ati ve. It de tects the pre sence of elect ric field
sur rou ndi ng live in stall ati ons and ob jects. The ran ge of de tect ed vol tage is 0,23
to 400 kV, for the frequ enc ies be tween 50 and 60 Hz. Previo usly the devi ce is
de sig ned for the pe op le who cho ose to work for po wer en gin eer ing, but pre sent ed 
ver sion of the de tector is also re comm ended for emerg ency re spond ers.
Oper ati ng con dit ions are: tem per atu re ran ge be tween –25 and 70°C and
hu mid ity be tween 20 to 96%. The devi ce is ra ted IP5X. Two AAA type bat ter ies
po wer the de tector. The devi ce we ights 100 g. It is not ne cess ary to car ry the
de tector in one’s hand, as it is po ssib le to mo unt it on user’s hel met or wrist. The
dia met er of the devi ce is 67 mm, its length: 30 mm. Mi nim al elect ric field
in tens ity to be de tect ed is about 400 V/m. The vol tage is in dic ated both by
au dib le (‘bee p’ so und) and vi sual (LED) si gnals. The beep rate in crea ses as the
di stance from live ob ject de crea ses. Most im port ant tech nic al data con cern ing
both de tectors was com par ed in the ta ble 1. 
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Fig. 2. Re sea rch ed vol tage de tectors
a) AC Hot stick; b) DPPE-1

So u r ce: own work ba sed on  and.



Ta b le 1. Co m pa ri son of AC Ho stick and DPPE-1 de te c tors

AC Ho t stick DPPE-1

Po wer sup p ly 4 × AA 2 × AAA

Ope ra tion tem pe ra tu re be twe en -30 and 50 °C be twe en –25 and 70°C

IP ra ting splas hwate r- pro of IP 5X

Di men sions r=45 mm × 521 mm r=67 mm × 30 mm

We ight 570 g 100 g

Ope ra tion one hand mo un ted on a wrist or he l met

Si g nal in di ca tion Au di b le and vi su al Au di b le and vi su al

So u r ce: own work ba sed on  and.

4. Re se arch me t hods and re sults

The main ob ject ive of a re sea rch was to eva lua te the usefuln ess of vol tage
de tectors du ring fire and re scue oper ati ons. Er gon omi cs, real func tion ali ty, but
espec ially the fol low ing cha ract eri sti cs of the devi ces were ta ken into
con sid era tion: sen sit ivity, elect roma gne tic shield ing con dit ions.

Two va lues of vol tage were ta ken into acc ount: 50 V and 230 V. De spite the
fact, that the pro duc ers of the devi ces dec lar ed de tect ion ran ge star ting from
120 V (AC Hot stick) and 230 V (DPPE-1), 50 V is un ders tood as a lo west
dan ger ous vol tage va lue. It enab led au thors to as ses real-life usefuln ess of the
de tector. The other va lue (230 V) is most frequ ent ly met by fi ref igh ters en gag ing
fire and re scue oper ati ons such as: struc tur al fi res, ba sem ent fi res, wind falls, etc. 

The de tect ion of hi gher vol tage would be con nect ed with fire oper ati ons in
fo rests or se arch and re scue gro ups’ act iviti es du ring bu ild ing col lapse, etc.
Ho wever, the re are seve ral im port ant diffe renc es be tween such oper ati ons and
more stan dard (most frequ ent) ones, as de scrib ed in previous pa rag raph. That
inc lud es: involved re sou rces, usua lly much lar ger, tac tics. In such si tua tions
emerg ency re spond ers expect the di stance from which they can de tect live
ob jects to be gre ater. Ho wever, such si tua tions are bey ond the sco pe of pre sent ed
re sea rch. 

In the fi gure 3 elect rical dia gram of a test stand, whe re the sen sit ivity
of vol tage de tectors was me asur ed, has been pre sent ed. Cho sen orient ati ons
of vol tage de tectors re pres ent most ty pic al ran ge of fi ref igh ter move ment du ring
fire and re scue oper ati ons. De tectors were pla ced on a ta ble for the best con trol
of the di stance from live ob ject. 

The test stand enab led the me asur eme nt of de tectors’ sen sit ivity de pend ing
on the di stance from live ob ject. Ad dit ional swi tch (3) was used to di sconn ect the
load from the cir cuit. The sen sit ivity was me asur ed, as the opti cal ta chom eter
co unt ed the num ber of vi sual si gnals (LED) per mi nute. It is re ason able to
ackn owledge the de tect ion thres hold as 1 si gnal per se cond, ta king into
con sid era tion dy nam ic na ture of fi ref igh ter s’ move ment du ring fire and re scue
oper ati ons. 
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The outc omes of the re sea rch were pre sent ed be low.

The re sults for 50 V and 230 V tur ned out to approxi mate each other. The
diffe renc es did not exce ed 1%, so pre sent ed data is the ave rage of both
cha ract eri sti cs. 

Another im port ant conc lus ion from the con duct ed re sea rch is that if the
devi ce is so meh ow cove red, even par tially, e.g. by hand, it will lead to de tect ion
fa ilure, as any cover works as a shield ing for de tector ’s aer ial. 

Vol tage De tect ion Du ring Fire and Re scue Oper ati ons 51

Fig. 3. Elect ric dia gram of a test stand
1 – au tot ransfo rmer; 2 – po wer swi tch; 3 – load swi tch; 4 – sli de re sis tor; 5 – vol tage de tector;

orient ati on: a) DPPE-1 front fa ced; b) DPPE-1 side fa ced; c) AC Hot stick pa rall el; d) AC Hot stick
per pend icu lar ly.

So u r ce: own work.

Fig. 4. Sen sit ivity of the vol tage de tector AC Hot Stick in front-fo cus ed mode: per pend icu lar (blue)
and pa rall el (red)

So u r ce: own work.



Mo reo ver, cru cial for appro priate de tect ion is the orient ati on of a devi ce (as
shown in fi gur es 4 and 5), as they are cha ract eri zed by a direc tive gain. Also the
orient ati on of a fi ref igh ter him self is im port ant, as it affects the va lue of elect ric
field in tens ity.

The sen sit ivity in the ran ge be tween ten and twen ty cen tim ete rs is not
sa tis fying, as the de tector DPPE-1 should be mo unt ed on fi ref igh ter ’s wrist. It is
po ssib le to to uch live ob ject, if it is not de tect ed early enough to give the re scuer a
chan ce to re act. 

The AC Hot stick should be held, it is not po ssib le to mo unt the devi ce on
fi ref igh ter ’s clothing or hel met. It di squa lifi es the devi ce to be used du ring fire
oper ati ons such as struc tur al fire or ba sem ent fire, that is when lots of equ ipment
must be ta ken to achieve best effec tiven ess of oper ati ons.

It should be em phas ized that mode ‘high sen sit ivity’ and ‘low sen sit ivity’ will
be useful du ring fo rests fi res and other oper ati ons, whe re live ob jects should be
de tect ed from gre ater di stance. In a com partm ent, any mode of sen sit ivity hi gher 
than ‘front fo cus ed’ will in dic ate the pre sence of live ob ject con tin uou sly.

All re marks de scrib ed above ar rive at conc lus ion that the usage of the se
equ ipment du ring fire and re scue oper ati on does not en sure suf fic ient pro tect ion 
level agai nst elect ric shock. 

5. Con c lu sions

1. Cur ren t ly, the re is not a vo l ta ge de te c tor ava i la b le on the mar ket that wo uld gu a -
ran tee suf fi cient pro te c tion of a fi re fig h ter aga inst ele c tric shock. 

2. Pre sen ted vo l ta ge de te c tors are ex pe c ted to en su re suf fi cient pro te c tion for po wer
en gi ne e ring em p lo ye es. The ir pri ma ry ha zard in the work pla ce is high vo l ta ge.
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Fig. 5. Sen sit ivity of the vol tage de tector DPPE-1: front fa ced (blue) and side fa ced (red)

So u r ce: own work.



They know very well whe re to ex pect live ob jects, they do not work un der the
pres su re of time. Wor king con di tions are re pea ta b le and pre dic ta b le, on the con -
tra ry to firefighters’ pro fes sion. 

3. Some fun c tio nal is su es con ce r ning the use of the AC Ho t Stick dis qu a li fy its ap p li -
ca tion in a nu m ber of ty pes of fire and re s cue ope ra tions, as it must be car ried in
firefighter’s hand. 

4. Low sen si ti vi ty of the DPPE-1 de te c tor, espe cial ly when ap pro a ching live ob ject
in si de - fa ced orien ta tion, might lead to ele c tric shock, de spi te the fact, that the de -
vi ce might be mo un ted on one’s wrist. 

5. It ap pe ars to be rea so na b le to con struct a de vi ce that wo uld fu l fill the re qu i re ments 
pre sen ted in the ar ti c le. It will gu a ran tee suf fi cient pro te c tion aga inst ele c tric
shock of a fi re fig h ter. 
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Zag ro¿enie por a¿eniem pr¹dem elekt rycznym
stra¿ aków pod czas dzia³añ

ra town iczo-ga œnic zych

Ar ty ku³ oma wia za gro ¿e nie po ra ¿e nia pr¹dem ele ktry cz nym stra ¿a ków. 
Po dej mo wa ny jest pro blem spe³nie nia pra wne go obo wi¹zku wy po sa ¿e nia
ka ¿ dej jed no stki ratow niczo- gaœ ni czej w de te ktor na piê cia, wo bec bra ku
szcze gó³owych wy mo gów. Pre zen to wa ne s¹ wy ni ki ba dañ dwóch
do stê p nych na ryn ku urz¹dzeñ oraz po¿¹dane ce chy de te kto ra, któ ry
gwa ran to wa³by pe³ne bez pie cze ñ stwo po ra ¿e nio we stra ¿a kom bior¹cym
udzia³ w dzia³aniach ratow niczo- gaœ ni czych. 
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Ana li za za gro ¿eñ zwi¹za nych z emisj¹ me ta li
ciê ¿ kich w aspe kcie bez pie cze ñ stwa

eko logi cz ne go na przyk³ad zie ogró d ków
dzia³kowych w Warszawie

1. Ws têp

Si l na an tro po pre sja wy stê puj¹ca w œro do wi sku o wy so kim sto p niu ur ba ni za -
cji jest przy czyn¹ wy stê po wa nia w nim wie lu za bu rzeñ. Szcze gó l nie w œro do wi -
sku wiel ko mie j skim po wa ¿ nym za gro ¿e niem dla bez pie cze ñ stwa eko logi cz ne go
jest zanie czy sz cze nie mie j skich gleb me ta la mi ciê ¿ ki mi, któ rych Ÿród³em s¹ an -
tro poge nicz ne emi sje w po sta ci ga zów, py³ów, ae ro zo li i œcie ków z in sta la cji prze -
mys³owych, zak³adów ener ge ty cz nych oraz dróg komu nika cy j nych [Bin g gan
i in ni, 2010]. 

Stan œro do wi ska gle bo we go na te re nach zur bani zo wa nych ma cha ra kter ty po -
wo lo so wy i za le ¿y prze de wszy stkim od: ro dza ju zago spoda ro wa nia prze strzen -
ne go, ukszta³to wa nia da ne go ob sza ru oraz sto p nia uprze mys³owie nia [Hjo r ten-
krans i inni, 2006]. 

W du ¿ych mia stach o gê stej sie ci komu nika cy j nej, ruch sa mo cho do wy jest
g³ów nym Ÿród³em emi sji me ta li ciê ¿ kich. Obe cnoœæ me ta li w gle bach mie j skich

W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba dañ za wa r to œci me ta li ciê ¿ kich

w wie rz ch niej wa r stwie gle by oraz li œciach sa³aty, uz na wa nej za re pre zen -

ta tywn¹, kon su m pcyjn¹ ro œli nê wska Ÿ ni kow¹, po chodz¹cych z ogró d ków

dzia³ko wych po³o¿o nych po miê dzy du ¿y mi ar te ria mi komu nika cyj ny mi

pra wo brze ¿ nej Wa r sza wy.

This pa per pre sents the re sults of the he a vy me tal con tent in the la y ers of

soil and the let tu ce le a ves, a plant con si de red to be a re pre sen tati ve

con su m p tion in di ca tor, co ming from the al lo t ments lo ca ted be twe en the

la r ge ar te ries of traf fic on the rig h t - bank of Wa r saw.

S³owa klu czo we: me ta le ciê ¿ kie, zanie czy sz cze nia, gle by, bez pie cze ñ stwo

eko lo gi cz ne.

Ke y words: he a vy me tals, dirt, soil, eco lo gi cal sa fe ty.
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ze Ÿró de³ komu nika cy j nych jest zwi¹zana z pro ce sa mi spa la nia ety li ny i ole ju na -
pê do we go oraz œcie ra niem na wie rz ch ni as fa l tu, opon sa mo cho do wych i zu ¿y -
waj¹cych siê czê œci eks ploa tacy j nych po ja z dów sa mo cho do wych. 

Ska ¿e nie me ta la mi ciê ¿ ki mi gleb usy tu o wa nych w s¹sie dztwie ru chli wych ar -
te rii wy stê pu je przede wszystkim w dzie l ni cach du ¿ych miast o wy so kim sto p niu 
za lud nie nia i gê stej sie ci komu nika cy j nej, gdzie na nie wie l kich ob sza rach po ru -
sza siê bar dzo du¿a li cz ba po ja z dów sa mo cho do wych [Ch³opek, 2002]. 

Roz prze strze nia nie siê me ta li ciê ¿ kich, po chodz¹cych ze Ÿró de³ komu nika cy j  -
nych, za cho dzi w wyniku dzia³ania ró ¿ nych me cha ni z mów, do któ rych mo ¿ na
za li czyæ: trans port przez wiatr i wody na tu ra l ne. Prze no sze nie spa lin sa mo cho -
do wych, za wie raj¹cych py³y bo ga te w me ta le ciê ¿ kie, za le ¿y od wy so ko œci, na ja -
kiej siê unosz¹, roz mia ru ich cz¹stek oraz czyn ni ków kli ma ty cz nych. 

Emi to wa ne do at mo s fe ry me ta le mie szaj¹ siê z ota czaj¹cym po wie trzem. Pro -
ces ten po wo du je ujed no li ce nie ich stê ¿e nia w tur bu len t nej wa r stwie at mo s fe ry.
Roz pra sza nie w p³asz czy Ÿ nie po zio mej na ob sza rach nie zabu do wa nych nie jest
w za sa dzie ha mo wa ne i za cho dzi zna cz nie szy b ciej ni¿ mie sza nie w p³asz czy Ÿ nie
pio no wej [Wa l czak, 2008]. 

Na ob sza rach zur bani zo wa nych o zwa r tej za bu do wie prze strzen nej zanie czy -
sz cze nia komu nika cy j ne nie mog¹ szy b ko i swo bod nie prze mie sz czaæ siê, co
w re zu l ta cie jest przy czyn¹ spo ty ka nych czê sto bar dzo wy so kich stê ¿eñ me ta li
ciê ¿ kich w mie j skim po wie trzu atmo sfe ry cz nym [Suna i inni, 2010]. 

Sy ste maty cz nie wzra sta li cz ba pry wa t nych sa mo cho dów oso bo wych oraz na si la 
siê ruch tran zy to wy, co w kon se k wen cji zwiê ksza na tê ¿e nie ru chu dro go we go. Pro -
blem moto ryza cyj ne go ska ¿e nia me ta la mi ciê ¿ ki mi œro do wi ska gle bo we go na te re -
nie Wa r sza wy, wy stê pu je pra kty cz nie na te re nie wszy stkich dzie l nic, szcze gó l nie
jest do tkli wy w Œró d mie œciu i w dzie l ni cy Pra ga Po³ud nie [GUS, 2011]. 

Ska ¿e nie gleb me ta la mi ciê ¿ ki mi jest rza d ko wi do cz ne, na to miast cha ra kte -
ryzu je siê bar dzo nie bez pie czny mi, nie raz opó Ÿ nio ny mi w cza sie, ne ga tyw ny mi
sku t ka mi z pun ktu wi dze nia eko to ksy kolo gii œro do wi ska. Ad sor pcy j ne i bu fo -
ruj¹ce w³aœci wo œci gleb po wo duj¹, ¿e wszy stkie me ta le ciê ¿ kie s¹ w niej si l nie ku -
mu lo wa ne. 

W œro do wi sku wod no- gle bo wym nie ule gaj¹ one de gra da cji na dro dze che mi -
cz nej oraz bio lo gi cz nej. Wy stê pu je na to miast zja wi sko zmia ny form wy stê po wa -
nia me ta li ciê ¿ kich – na sku tek za chodz¹cych w gle bie z³o¿o nych pro ce sów
fizycz no-che mi cz nych i bio lo gi cz nych.

W wy ni ku d³ugo trwa³ej an tro po pre sji wy kszta³caj¹ siê tzw. „gle by mie j skie”
o ce chach mor folo gi cz nych i w³aœci wo œciach che mi cz nych od mien nych od te re -
nów ro l ni czych czy le œ nych. Gle by mie j skie s¹ w zna cz nym sto p niu prze -
kszta³cone che mi cz nie, przez co nie za pe w niaj¹ od po wied nich wa run ków do
roz wo ju ro œlin no œci. G³ów ny mi przy czy na mi che mi cz ne go prze kszta³ce nia gleb
s¹: za kwa sze nie, al ka li za cja, za so le nie, obe cnoœæ wy so kich stê ¿eñ fito to ksy cz -
nych me ta li ciê ¿ kich i sub stan cji ro po po chod nych. Na gro ma dzo ne w wy so kich
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stê ¿e niach, w roz two rze gle bo wym, me ta le ciê ¿ kie w fo r mach ³atwo do stê p nych
dla ro œlin, s¹ g³ów nym Ÿród³em za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa eko logi cz ne go na te -
re nach zur bani zo wa nych.

Ro œli ny s¹ naj wa¿ nie j szym og ni wem w ³añ cu chu po ka r mo wym na dro dze
prze mie sz cza nia siê me ta li ciê ¿ kich z gle by do or ga ni z mów zwierz¹t i lu dzi, któ -
rzy po bie raj¹ je wraz z in ny mi pie r wia stka mi wy stê puj¹cymi w roz two rze gle bo -
wym w po sta ci jo nów lub pro s tych zwi¹zków kom p le kso wych [Gru ca - Kró li-
ko wska i inni, 2006]. Pro ces aku mu la cji me ta li w ro œli nach obe j mu je trzy g³ówne 
eta py: zwiê ksze nie mo bi l no œci jo nów me ta li, po bie ra nie ich i trans port pro -
wadz¹cy do ich de po zy cji w ro œli nie. 

Nie ko rzy st ne sku t ki zdro wo t ne re gu lar ne go spo ¿y wa nia pro du któw ro œlin -
nych ska ¿o nych me ta la mi ciê ¿ ki mi mog¹ uja w niæ siê po wie lu mie si¹cach, a na -
wet la tach. Nad miar me ta li ciê ¿ kich w or ga ni z mie cz³owie ka mo¿e wywo³ywaæ
ró ¿ no rod ne pro ce sy cho ro bo we, do któ rych naj czê œciej na le¿¹: cho ro by no wo -
two ro we zwi¹zane z usz ko dze niem szpi ku ko st ne go, usz ko dze nie w¹tro by, cho -
ro by neu rolo gi cz ne, de rma tolo gicz ne, usz ko dze nia ³añ cu chów DNA i wie le
in nych [Zheng i inni, 2010].

Wa r sza wa jest jed nym z naj wiê kszych wêz³ów komu nika cy j nych w Pol sce,
gdzie krzy ¿uj¹ siê lo ka l ne, krajo we i miê dzy naro do we tra sy komu nika cy j ne.
D³ugoœæ sie ci dróg na te re nie mia sta wy no si 2315,6 km. Kla sy cz nym przyk³adem 
nie po¿¹da ne go od dzia³ywa nia tras komu nika cy j nych na œro do wi sko gle bo we s¹
te re ny dzia³kowe po³o¿o ne w s¹sie dztwie Tra sy £azien ko wskiej, któ ra jest
g³ówn¹ ar te ri¹ ko mu ni ka cyjn¹, ³¹cz¹c¹ pra wo- i le wo brze¿n¹ Wa r sza wê. W go -
dzi nach szczy tu na tê ¿e nie ru chu na tej tra sie wy no si oko³o 10 tys. po ja z dów na
go dzi nê. Jest to ponad dwu kro t nie wiê cej ni¿ pla no wa no w la tach 70. XX w. Sza -
cu je siê, ¿e przez Tra sê £azien kowsk¹ prze je ¿ d¿a œred nio ponad 110 tys. sa mo -
cho dów na dobê [Ko zie³, 2010].

W celu okre œle nia wp³ywu emi sji me ta li ciê ¿ kich z tras komu nika cy j nych na
po ziom zanie czy sz cze nia gleb i wy bra nej ro œli ny te sto wej – sa³aty, prze pro wa -
dzo no ba da nia na te re nach ogró d ków dzia³ko wych, usy tu o wa nych w Wa r sza wie
w dzie l ni cy Pra ga Po³ud nie, na któ rych uzy ska no zgo dê ich w³aœci cie li.

Naj istot nie j szym aktem pra wnym do tycz¹cym ogró d ków dzia³ko wych jest
usta wa z 8 li pca 2005 r. o ro dzin nych ogró d kach dzia³ko wych (DzU nr 169, poz.
1419). Okre œla ona miê dzy in ny mi dopu sz cza l ne spo so by zago spoda ro wa nia
dzia³ek przez ich w³aœci cie la oraz stru ktu rê zarz¹dza nia ro dzin ny mi ogró d ka mi
dzia³ko wy mi. Usta wa nie za wie ra in fo r ma cji, ja kie po win ny byæ stan dar dy ja ko -
œci gleb. Je dy na in fo r ma cja na ten te mat odsy³a do prze pi sów o ochro nie grun tów 
ro l nych i le œ nych oraz ochro ny przy ro dy i œro do wi ska. W usta wie zapisano, ¿e
ogró d ki maj¹ s³u¿yæ do bru eko logi cz ne mu mia sta i oto cze nia, na to miast nie jest
wspo mnia ne o od dzia³ywa niu od wro t nym, tj. od dzia³ywa niu ur ba ni za cji na ja -
koœæ gleb dzia³ek. Pra wo ochro ny œro do wi ska (usta wa z 27 kwie t nia 2001 r., DzU
nr 62, poz. 627) za wie ra in fo r ma cjê do tycz¹c¹ odpo wie dzial no œci za okre so we ba -
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da nia gleb na³o¿on¹ na sta ro stê. Za kres ba dañ po wi nien byæ uz go d nio ny z Wo je -
wó dz kim In spe kto ra tem Ochro ny Œro do wi ska a in fo r ma cje o wy ni kach ba dañ
musz¹ byæ prze ka zy wa ne przez sta ro stê do in spe kto ra tu.

Pod sta wo wym za mie rze niem ba dañ nad okre œle niem po zio mu ca³ko wi tych
stê ¿eñ me ta li w gle bach oraz ich form bio do stê p nych by³a oce na po ten cjal ne go
za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa eko logi cz ne go na ba da nym te re nie.

Na po trze by ni nie j szej pra cy przy jê to po wszech nie sto so wan¹ de fi ni cjê bez -
pie cze ñ stwa eko logi cz ne go, któ ra brzmi:

„Bez pie cze ñ stwo eko lo gi cz ne, to ta kie kszta³to wa nie sto sun ków na tu ra l nych
i spo³ecz nych w bio s fe rze Zie mi, któ re tworz¹ w³aœci we wa run ki ¿y cia dla ca³ej
lu dz ko œci, nie pod wa ¿aj¹c za ra zem pod staw ¿y cia na na szej pla ne cie. Sta no wi
ono prze ciw ie ñ stwo lo ka l nej i glo ba l nej ka ta stro fy eko lo gi cz nej, wy ra ¿aj¹c
porz¹dek i ³ad pa nuj¹cy w œro do wi sku, w któ rym ¿yje rów nie¿ cz³owiek” [Gros -
set, 2000].

2. Obiekty i me tod yka ba dañ

Obie ktem ba dañ prze pro wa dzo nych w la tach 2010–2012 by³y po wie rzch nio -
we wa r stwy gle by oraz li œcie sa³aty, któ ra uz na wa na jest za re pre zen ta tywn¹, kon -
su m pcyjn¹ ro œli nê wska Ÿ ni kow¹. Ba da nia by³y kon ty nu acj¹ wcze œ nie j szych,
prze pro wa dzo nych w la tach 2008–2009. Pró b ki do ba dañ po bra no z ob sza ru
ogró d ków dzia³ko wych, po³o¿o nych na te re nie pra wo brze ¿ nej Wa r sza wy, zna j -
duj¹cych siê miê dzy uli ca mi: Tra sa £azien ko wska, Miê dzy naro do wa, Wa szyn g -
to na oraz Ki no wa.
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Rys. 1. Te ren ogró d ków dzia³ko wych

îród³o: www.mapa wa r sza wy.pl



Pra co w ni cze ogró d ki dzia³kowe zo sta³y od da ne do u¿y t ko wa nia w 1938 r. Za j -
muj¹ ob szar 32,085 ha i s¹ bar dzo zró¿ ni co wa ne pod wzglê dem za bu do wy prze -
strzen nej oraz ro l ni cze go zago spoda ro wa nia. Na wiê kszo œci z nich sy ste ma-
ty cz nie upra wia ne s¹ ro œli ny kon sum pcy j ne, do któ rych naj czê œciej na le¿¹:
sa³ata, ogór ki, ma r chew, bu ra ki, dy nia, po mi do ry, agrest, po rze cz ki. Bar dzo czê -
sto rosn¹ na nich ta k ¿e drze wa owo co we – jab³onie, œli wy, cze re œ nie, wi œ nie, a tak ¿e 
orze chy.

W pod jê tej pra cy wy ty po wa no 11 ogró d ków dzia³ko wych pod k¹tem ana li -
zy za wa r to œci me ta li ciê ¿ kich w gle bach oraz 5, z któ rych po bra no li œcie sa³aty.
Pun kty po bo ru prób by³y po³o¿o ne wzd³u¿ li nii od Tra sy £azien ko wskiej do uli -
cy Wa szyn g to na. Jako punkt „sta r to wy” przy jê to te ren ogró d ka dzia³ko we go,
od le g³ego od Tra sy £azien ko wskiej o 20 m, na wy so ko œci Przy czó³ka Gro cho w -
skie go. Ba da nia za ko ñ czo no w pun kcie le¿¹cym w od leg³oœci 30 m od uli cy Wa -
szyn g to na. 
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Fot. 1, 2, 3, 4. Zró ¿nico wane za gos poda row ania dzia³ek

îród³o: fot. Anna Dmo cho wska.



2.1. Me to dy ka ba dañ

Ba da niom pod da no py³ow¹ fra kcjê wie rz ch niej wa r stwy gleb (0–5 cm), po bra -
nych z ob sza ru (1 × 1 m2) a na stê p nie uœre d nio no wed³ug stan dar do wych pro ce -
dur [Bed na rek i inni, 2005]. Pró b ki do ba dañ po bie ra no dwu kro t nie w ci¹gu
roku, w maju i wrze œ niu.

Oznaczeñ ca³ko wit ych st ê¿eñ cyn ku, o³owiu i ni klu do kon ano me tod¹ spek -
trom etr ii ab sorpc ji atom owej z atom iza cj¹ p³omien iow¹, zgod nie z PN EN
14082:2004, po mi ner ali zac ji mo krej za po moc¹ mie szan iny kwa su azot owe go
i nad chlor owe go. For my bio dostêpne me tali ci ê¿k ich ok reœ lono zgod nie z pro -
ced ur¹ za lec an¹ przez Pro gram Pom iarów i Te stow ania (MTP), za lec aj¹cy ek s-
tr akcjê pr óbek gleb z wy kor zyst aniem 0,005 M roz tworu EDTA [Dzia dek i inni,
2005].

3. Omó wie nie wy ni ków ba dañ

3.1. Wy ni ki ba dañ gleb

Ta be la 1. Wy ni ki ba dañ ca³ko wi tych stê ¿eñ me ta li ciê ¿ kich w pró b kach gleb
(wa r to œci œred nie aryt me ty cz ne)

Od leg³oœæ od Tra sy
£azien ko wskiej [m]

Cynk
[mg /kg s.m.]

O³ów
[mg /kg s.m.]

Ni kiel
[mg /kg s.m.]

20 1769 2366 304,5

50 1389 1954 250,1

100 1056,5 1413,5 203,2

150 861,8 1199 196,2

200 794,3 902,7 151,9

250 679 708 126,7

400 688,7 824,5 104,3

550 772 856 96,4

700 786,5 889,4 131,5

800 891 1065 177

960 1084 1629,4 235,6

Prze pro wa dzo ne ba da nia do tycz¹ce ogó l ne go stê ¿e nia me ta li ciê ¿ kich w gle -
bach, wy ka za³y doœæ sze ro kie za kre sy stê ¿eñ, wy nosz¹ce od po wie d nio dla cyn ku:
1769–615,2, o³owiu: 2366–724,0 oraz dla ni klu: 304,5–96,4 mg/kg s.m. (suchej
masy).

In sty tut Upra wy, Na wo ¿e nia i Gle boz na w stwa w Pu³awach na pod sta wie wie -
lo le t nich, ob sze r nych ba dañ, okre œli³ gra ni cz ne za wa r to œci me ta li ciê ¿ kich w gle -
bach dla ce lów u¿y t ko wa nia ro l ni cze go. Uw z glêd niaj¹c sk³ad granu lome try cz ny, 
kla sy fi kuj¹cy gle by ogró d ków dzia³ko wych jako „gle by œred nie”, wed³ug przy jê -
tych kry te riów w pun ktach po bo ru bez po œred nio przy leg³ych do Tra sy £azien -
ko wskiej i uli cy Wa szyn g to na mo ¿ na je za li czyæ do III oraz IV sto p nia,
obe j muj¹cego skal¹ gle by o œred nim zanie czy sz cze niu i gle by si l nie zanie czy sz -
czo ne me ta la mi ciê ¿ ki mi.
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Zgod nie z roz porz¹dze niem mi ni stra œro do wi ska z 9 wrze œ nia 2002 r. (DzU nr 
165, poz. 1359) ba da ne gle by za kwa lifi kowa no do gru py B, bo wiem ich obe c ny
sta tus to te re ny zur bani zo wa ne. Wa r to œci dopu sz cza l ne dla cyn ku, o³owiu i ni klu 
wy nosz¹ od po wie d nio: 300, 100 i 100 mg/kg s.m.

Uzy ska ne wy ni ki ba dañ s¹ zbie ¿ ne z po do bny mi ba da nia mi gleb ogró d ków
dzia³ko wych, któ re zo sta³y prze pro wa dzo ne w Kie l cach [Œwiercz i inni, 2009]
i wzd³u¿ od cin ka dro gi krajo wej nr 4, w po wie cie ropczy cko-sê dzi szo wskim
[Fili pek - Ma zur i inni, 2007], jed nak oz na cza ne tam po zio my stê ¿eñ me ta li by³y
zna cz nie ni ¿ sze.

Ta be la 2. Wy ni ki ba dañ bio do stê p nych form me ta li ciê ¿ kich w pró b kach gleb (wa r to œci œred nie
aryt me ty cz ne)

Od leg³oœæ od Tra sy
£azien ko wskiej [m]

Cynk
[mg /kg s.m.]

O³ów
[mg /kg s.m.]

Ni kiel
[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 ¿e nia form bio do stê p nych ba da nych me ta li ciê ¿ kich by³y na wszy stkich
pun ktach po mia ro wych zna cz nie zró¿ ni co wa ne i wy no si³y od po wie d nio: dla
cyn ku od 33,8% do 26,4%, dla o³owiu od 35,1% do 24% i ni klu od 22,6% do 18,3%
w sto sun ku do stê ¿eñ ca³ko wi tych.
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Wy kres 1. Ca³ko wi te stê ¿e nia me ta li w pró b kach gleb w fun kcji od leg³oœci od Tra sy £azien ko wskiej



Na pod sta wie ana li zy wy ni ków ba dañ uzy ska nych w 2011 i 2012 r., ca³ko wi te
stê ¿e nia me ta li oraz ich fo r my bio do stê p ne w gle bach ogró d ków dzia³ko wych
mo ¿ na usze re go waæ w na stê puj¹cej ko le j no œci: Pb>Zn>Ni.

3.1. Wy ni ki ba dañ li œci sa³aty

Ta be la 3. Wy ni ki ba dañ ca³ko wi tych stê ¿eñ me ta li ciê ¿ kich w li œciach sa³aty po bra nych we
wrze œ niu (wa r to œci œred nie aryt me ty cz ne)

Od leg³oœæ od Tra sy
£azien ko wskiej [m]

Cynk
[mg /kg s.m.]

O³ów
[mg /kg s.m.]

Ni kiel
[mg /kg s.m.]

50 119,3 81,1 25

150 80,4 54,1 19,7

250 75,7 52,2 15,1

700 54,6 57 16,2

960 92,6 66,9 17,8

Ana li za za gro ¿eñ zwi¹za nych z emisj¹ me ta li ciê ¿ kich w aspe kcie bez pie cze ñ stwa... 61

Wy kres 2. Wy niki ba dañ bi odo stêpnych form me tali ci ê¿k ich w pr óbk ach gleb (wa rto œci œr edn ie
arytm ety czne)

Wy kres 3. Ca³ko wi te stê ¿e nia me ta li w pró b kach li œci sa³aty w fun kcji od leg³oœci od Tra sy
£azien ko wskiej



Oz na czo ne stê ¿e nia cyn ku, o³owiu oraz ni klu we wszy stkich prze ba da nych
pró b kach li œci sa³aty by³y na zna cz nie wy ¿szym po zio mie w sto sun ku do wa r to œci 
za mie sz czo nych w roz porz¹dze niu mi ni stra zdro wia z 13 sty cz nia 2003 r. (DzU
nr 37, poz. 326). Ma ksy ma l ne stê ¿e nia ba da nych me ta li wy nios³y: Zn – 119,3;
Pb – 81,1; Ni – 25,0 mg/kg s.m. Uzy ska ne wy ni ki s¹ po rów nywa l ne ze stê ¿e nia mi, 
ja kie uzy ska no w ba da niach ogró d ków dzia³ko wych w Gda ñ sku i oko li cach [Bie -
lec ka i inni, 2009].

4. Wnio ski

1. Prze pro wa dzo ne ba da nia pró bek wie rz ch niej wa r stwy gle by oraz li œci sa³aty wy -
ka za³y, ¿e in ten sy w na, ci¹g³a emi sja me ta li ciê ¿ kich, po chodz¹ca z gê stej sie ci tras 
komu nika cy j nych, jest g³ówn¹ przy czyn¹ ich ku mu la cji w gle bach i ro œli nach
kon sum pcy j nych ogró d ków dzia³ko wych po³o¿o nych na te re nie Pra gi Po³ud nie. 

2. Nie po koj¹co wy so kie stê ¿e nia me ta li ciê ¿ kich w ba da nych pró b kach gleb oraz
wy sok¹ ich bio do stê p noœæ wy ka za no szcze gó l nie w pun ktach po bo ru prób
po³o¿o nych w bez po œred nim s¹sie dztwie Tra sy £azien ko wskiej i uli cy Wa szyn g -
to na. Fakt ten po wo du je po wsta wa nie po ten cja l nych za gro ¿eñ, któ re nie ko rzy st -
nie wp³ywaj¹ na bez pie cze ñ stwo eko lo gi cz ne oraz zdro wie u¿yt ko w ni ków dzia-
³ek, bêd¹cych kon su men ta mi ¿y w no œci o pod wy ¿szo nym stê ¿e niu me ta li ciê ¿ -
kich.

3. Uzy ska ne œred nie aryt me ty cz ne wa r to œci stê ¿eñ me ta li ciê ¿ kich w gle bach ogró d -
ków dzia³ko wych po rów na no z wa r to œcia mi dopu sz czal ny mi dla gleb z gru py B
wg roz porz¹dze nia mi ni stra œro do wi ska z 9 wrze œ nia 2002 r. Stê ¿e nia ba da nych
me ta li ciê ¿ kich prze kra cza³y dopu sz cza l ne no r my.

4. Wy ty po wa ne do ba dañ, pod k¹tem mo ¿ li wo œci ku mu la cji me ta li ciê ¿ kich w ro œli -
nach kon sum pcy j nych, li œcie sa³aty, za wie ra³y stê ¿e nia me ta li ciê ¿ kich w za kre -
sach po twier dzaj¹cych wp³yw antro poge nicz ne go zanie czy sz cze nia.
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Fot. 5. Sa³ata ho do wa na w ogró d kach dzia³ko wych

îród³o: fot. Anna Dmo cho wska.



5. Uzy ska ne wy ni ki ba dañ po twier dzaj¹ do nie sie nia lite ra tu ro we, wed³ug któ rych
za gro ¿e nie ska ¿e niem gleb i sza ty ro œlin nej me ta la mi ciê ¿ ki mi na te re nach si l nie
zur bani zo wa nych, uza le ¿ nio ne s¹ g³ów nie od na tê ¿e nia ru chu po ja z dów sa mo -
cho do wych i od leg³oœci od li nio wych Ÿró de³ emi sji. Nie po twier dzo no jed nak
pub li ko wa nych da nych wy ka zuj¹cych i¿ w od leg³oœci 150 m od szla ków komu -
nika cy j nych, emi sja me ta li ciê ¿ kich ca³ko wi cie za ni ka. Pra wdo podo b nie spe cy fi -
cz ne po³o¿e nie ba da nych ogró d ków dzia³ko wych, po miê dzy czte re ma uli ca mi
o du ¿ym na si le niu ru chu samo cho do we go, unie mo ¿ li wia tak¹ ob se r wa cjê.
Niew¹tpli wie jed nak Tra sa £azien ko wska i uli ca Wa szyn g to na s¹ g³ów ny mi
Ÿród³ami emi sji me ta li ciê ¿ kich.

6. Obe c ny stan zanie czy sz cze nia me ta la mi ciê ¿ ki mi ogró d ków dzia³ko wych, po -
³o¿o nych na te re nie Pra gi Po³ud nie, su ge ru je ko nie cz noœæ prze pro wa dze nia da l -
szych, kom p le kso wych ba dañ œro do wi ska gle bo we go i sza ty ro œlin nej na po do b-
nych ob sza rach. Po zwol¹ one na oce nê sta nu bez pie cze ñ stwa eko logi cz ne go oraz
oce nê po ten cjal ne go za gro ¿e nia dla zdro wia u¿yt ko w ni ków dzia³ek na ob sza rze
ca³ej Wa r sza wy. Ba da nia te bêd¹ w przysz³oœci mog³y byæ po mo c ne w opra co wa -
niu jed no li tych pro ce dur okre œla nia sto p nia za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa eko logi -
cz ne go.
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Ochro na Œro do wi ska i Za so bów Na tu ra l nych 2009, nr 40.

[14] Wa l czak B.: Py³y dro go we jako po ten cja l ne za gro ¿e nie dla eko sy ste mów mie j skich na

przyk³ad zie Zie lo nej Góry. Uni we r sy tet Zie lono gó r ski. Pra ca do kto r ska 2008.
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In ten se emis sion of he a vy me tals ori gi na ting from a de nse ne twork
of ro ads, lo ca ted on the he a vi ly ur ba ni zed are as is the ca u se of the ir
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Ana li za sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go
i jego re la cji z in ny mi pod mio ta mi

bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa
w od nie sie niu do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej1

1. Wpro wad zenie

Tru i z mem jest twier dze nie, ¿e sy stem bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go to je den
z klu czo wych sy ste mów, ja kie fun kcjo nuj¹ w pa ñ stwie na rzecz sze ro ko ro zu mia -
ne go bez pie cze ñ stwa oby wa te li. Wstê p ne wy ni ki ana li zy li te ra tu ry przed mio tu
zwra caj¹ uwa gê na jego z³o¿o noœæ. Ana li za po szcze gó l nych, sk³adaj¹cych siê na
nie go ele men tów, mo¿e sprzy jaæ dzia³aniom zmie rzaj¹cym ku uspra w nia niu go,
two rze niu bar dziej spó j nym i efe kty w nym na p³asz czy Ÿ nie bez pie cze ñ stwa na -
rod owe go w Pol sce.

Mimo i¿ wy ni ki ana li zy in tui cy j nej przed mio tu ni nie j szych roz wa ¿añ wska -
zuj¹ na do mi nuj¹c¹ rolê Po li cji w sy ste mie bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, nie jest

W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ana li zy sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz -

ne go w Pol sce pod k¹tem mie j s ca Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (PSP) w tym

sy ste mie. Szcze góln¹ uwa gê zwró co no na re la cje PSP z in ny mi pod mio ta mi 

bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa w kon te k œcie usta wo wych obo wi¹zków tej or ga -

ni za cji ra to w ni czej. 

The ar ti c le pre sents the re sults of ana ly sis of pu b lic sa fe ty sy stem in Po land

from the po int of view of the  pla ce of Po lish Sta te Fire Se r vi ce (PSP) in the

sy stem. Pa r ti cu lar at ten tion was paid to re la tions be twe en PSP and ot her

na tio nal sa fe ty sub jects in the con text of this Po lish re s cue or ga ni za tion le gal 

du ties.

S³owa klu czo we: sy stem bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, pod mio ty bez pie -

cze ñ stwa pa ñ stwa.

Ke y words: pu b lic sa fe ty sy stem, na tio nal sa fe ty sub jects.
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1  Ar ty ku³ zo sta³ przy go to wa ny w ra mach re a li za cji pro je ktu pt. Sy stem Bez pie cze ñ -
stwa Na ro do we go RP nr rej. O ROB/0076/03/001 rea lizo wa ne go przez kon so r cjum na uko -
wo-prze mys³owe AON- WSPol-U PH-SGSP -ASSE CO i fi nan sowa ne go ze œro d ków Na ro -
do we go Cen trum Ba dañ i Roz wo ju.



od wa ¿ nym stwier dze nie, ¿e Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na rów nie¿ za j mu je w nim
bar dzo isto t ne mie j s ce. Ob ser wo wa ny wspó³cze œ nie co raz wiê kszy ho lizm w roz -
wa ¿a niach na te mat bez pie cze ñ stwa zda je siê po twier dzaæ po wy ¿sze za³o¿e nie.
Bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne nie jest bo wiem uto ¿ sa mia ne je dy nie z porz¹dkiem
pu b li cz nym, lecz rów nie¿ z rato w ni c twem, ochron¹ prze ciw po ¿a row¹, ochron¹
prze ciw po wo dziow¹, a ta k ¿e prze ciw dzia³aniem ne ga ty w nym sku t kom klêsk
¿ywio³owych i tzw. miejscowych zagro¿eñ.

Ni nie j sza pra ca s³u¿y ana li zie sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go i jego re -
la cji z in ny mi pod mio ta mi bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa w od nie sie niu do Pa ñ stwo -
wej Stra ¿y Po ¿a r nej. Ma na celu do sta r cze nie do wo dów na to, ¿e fo r ma cja ta
wpi su je siê w po wy ¿szy sy stem, po zo sta je ponad to w re la cji z in ny mi, isto t ny mi
z pun ktu wi dze nia sze ro ko ro zu mia ne go bez pie cze ñ stwa, pod mio ta mi pa ñ stwa.
Bê dzie to swe go ro dza ju po twier dze niem spó j no œci sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro  -
do we go. Uka za nie owych re la cji mo¿e ponad to sprzy jaæ po wsta wa niu re fle ksji na 
te mat ko m pe ten cji PSP, po stê puj¹cemu roz sze rza niu ich za kre su, a ta k ¿e isto t -
no œci oma wia nej s³u¿by dla tzw. nor ma l ne go fun kcjo no wa nia pa ñ stwa w cza sie
po ko ju.

2. Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na w sy ste mie bez pie cze ñ stwa
pub li cz ne go

Wy ni ki ana li zy li te ra tu ry przed mio tu wska zuj¹ jed noz na cz nie, ¿e Pa ñ stwo wa
Stra¿ Po ¿a r na, jako wiod¹ca na wie lu p³asz czy z nach ra to w ni czych or ga ni za cja
w Pol sce, jest jed nym z in te gra l nych ele men tów sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li -
cz ne go. To in sty tu cja pa ñ stwowa, któ ra re a li zu je za da nia w za kre sie bez pie czeñ -
stwa pub li cz ne go2. Wpi su je siê ona rów nie¿ w wie le sy ste mów fun kcjo na l nie
powi¹za nych z sy ste mem bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. Na uwa gê zas³uguj¹ miê -
dzy in ny mi krajo wy sy stem ratow niczo -gaœ ni czy (KSRG)3, sy stem zarz¹dza nia
kry zy so we go4, a ta k ¿e sy stem ochro ny lud no œci5. Ponad to, rola tej za wo do wej,
umun du ro wa nej i wy po sa ¿o nej w spe cja li sty czny sprzêt fo r ma cji zo sta³a pod kre -
œlo na w Stra te gii bez pie cze ñ stwa na ro do we go RP z 2007 roku. Au to rzy tego do ku -
men tu wska zuj¹ PSP jako orga ni za to ra KSRG. Nie spo sób po min¹æ fa ktu
trwaj¹cego aktu a l nie pro ce su prze kszta³ca nia KSRG w Zin te gro wa ny Sy stem
Ra to w ni czy o cha ra kte rze po wszech nym. PSP po no w nie wska za no jako s³u¿bê
wiod¹c¹ w tym two rzo nym, in te gra l nym ele men cie sy ste mu ochro ny lud no œci6.
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2  Sien kie wicz - Ma³yju rek K., Ni czy po ruk Z.T.: Bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne. Za rys pro ble ma ty ki,
Wyd. Poli te ch ni ki Œl¹skiej, Gli wi ce 2011, s. 93–94.

3  Art. 9 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (DzU z 1991 r. nr 88, poz. 400,
z póŸn.zm.).

4  Wy ni ka to po œred nio z za pi sów Art. 4 pkt. 2 usta wy z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so -
wym (DzU z 2007 r. nr 89, poz. 590, z póŸn. zm.) oraz art. 1 pkt. 2 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ -
stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.

5 http://www.ock.gov.pl/po rtal/ock/7/307/Pro jekt_usta wy_o_ochro nie_lud no s ci.html (29.03.13 r.).
6 Stra te gia bez pie cze ñ stwa na ro do we go RP z 2007 r., s. 27.



Przy to czo ne po wy ¿ej roz wa ¿a nia je dy nie na kre œlaj¹ mie j s ce PSP w sy ste mie
bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. Ce lem szcze gó³owe go opi sa nia przed mio to we go za -
gad nie nia, za sad nym wy da je siê uprzed nie po chy le nie nad istot¹ sy ste mu w ujê -
ciu syn te ty cz nym, a na stê p nie od nie sie nie tego po jê cia do bez pie cze ñ stwa
i porz¹dku pub li cz ne go, zgod nie z aktu a l nym sta nem wie dzy i sta nem pra wnym
w tym za kre sie. Za ko le j ny krok wa r to przyj¹æ omó wie nie sy ste mu bez pie cze ñ -
stwa pub li cz ne go w kon te k œcie umie js co wie nia w nim pu b li cz nych s³u¿b ra to w -
ni czych oraz ocho t ni czych or ga ni za cji ra to w ni czych, pe³ni¹cych bar dzo istotn¹
rolê ochronn¹ lud no œci przed za gro ¿e nia mi i ich ne ga tyw ny mi na stê p stwa mi.
PSP zo sta³a powo³ana, by wy ko ny waæ kon kre t ne, na³o¿o ne przez pol skie pra wo
za da nia7. Ich za kres po kry wa siê w zna cz nej mie rze z za da nia mi wy ni kaj¹cymi
z fun kcji sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go – fun kcji, któ re po zo staj¹ w bez -
po œred niej re la cji z ka ta lo giem wspó³cze s nych za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa pub li cz -
ne go. Mie j s ca PSP w sy ste mie bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go na le ¿y do szu ki waæ
siê ponad to w za pi sach pol skich aktów pra wnych, re gu luj¹cych kwe stie bez pie -
cze ñ stwa na ro do we go RP, ochro ny lud no œci, zarz¹dza nia kry zy so we go, ra tow -
ni c  twa, a ta k ¿e PSP jako in sty tu cji publicznej.

Sy stem to ze spó³ zin te gro wa nych ele men tów, któ re sta no wi¹ spójn¹ ca³oœæ8.
Jest on ce lo wo okre œlo ny, wyod rê b nio ny z oto cze nia z ja kie goœ po wo du. Po miê -
dzy ele men ta mi sta no wi¹cymi sy stem do strze ga l ne jest ponad to wy stê po wa nie
re la cji (sprzê ¿eñ, zwi¹zków, za le ¿ no œci)9.

Spro wa dzaj¹c roz wa ¿a nia na grunt nauk o bez pie cze ñ stwie, wa r to przy to czyæ
de fi ni cjê sy ste mu, za pro po no wan¹ przez W. Ki t le ra10. Sy stem to zbiór do wo l nie
wy ró ¿ nio nych w ja kimœ przed mio cie ele men tów. Wy ró ¿ nie nie to jest do ko na ne
na pod sta wie za chodz¹cych po miê dzy wspo mnia ny mi czê œcia mi sto sun ków, któ -
re wy ra ¿aj¹ ja kieœ uporz¹dko wa nie. Mi sja (cel, za da nie) ca³ego sy ste mu jest wy ni -
kiem sumy dzia³añ wszy stkich ele men tów, pe³ni¹cych ró ¿ ne fun k cje. Spo sób
przy pi sa nia ty ch ¿e fun kcji de fi niu je uporz¹dko wa nie czê œci sk³ado wych sy ste -
mu. Re a li za cja mi sji sy ste mu jest re zu l ta tem re a li za cji mi sji przez jego ele men ty.
Ca³oœci¹, któ ra de fi niu je sy stem, mo¿e byæ przyk³ado wo pa ñ stwo, ro zu mia ne
przez pry z mat zbio ru or ga ni za cji. Pod le gaj¹ one pra wu pa ñ stwo we mu, dzia³aj¹
je dy nie w za kre sie swo ich w³aœci wo œci, nie za le ¿ nie od sie bie, a ta k ¿e zdo l ne s¹ do
wza je mnej wspó³pra cy. Or ga ni zacj¹ tak¹ jest PSP. Po jê cie sy ste mu mo ¿ na na to -
miast od nieœæ do bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go, w za pe w nie niu któ -
rych PSP rów nie¿ ma swój udzia³.
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7  Szcze gó³owe za da nia i po win no œci PSP przy wo³uj¹ za pi sy Usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ -
stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, w tym w szcze gó l no œci: za da nia pod sta wo we (art.1 pkt. 2), za da nia Ko men -
dan ta G³ów ne go PSP (art. 10), za da nia ko men dan tów wo je wó dz kich PSP (art. 12 pkt. 5 i 5a), za da nia
ko men dan tów po wia to wych PSP (art. 13 pkt. 6 i 7), za da nia i po win no œci w za kre sie czyn no œci kon tro l -
no-roz po zna w czych (art. 23 pkt. 3, art. 26), za da nia wy ko ny wa ne poza gra ni ca mi kra ju (art. 49b).

8  Pie traœ Z.J.: De cy do wa nie po li ty cz ne, PWN, War sza wa- Kra ków 1998, s. 57.
9  Zie le nie wski J.: Or ga ni za cja i zarz¹dza nie, PWN, Wa r sza wa 1975, s. 272.
10  Ki t ler W.: Bez pie cze ñ stwo na ro do we RP. Pod sta wo we ka te go rie. Uwa run ko wa nia. Sy stem,

Wyd. AON, Wa r sza wa 2011, s. 320.



Wed³ug R. Ziê by11 bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne oz na cza stan bra ku za gro ¿e nia
dla fun kcjo no wa nia or ga ni za cji pa ñ stwo wej i re a li za cji jej in te re sów, umo ¿ li -
wiaj¹cy jej swo bod ny roz wój. Nie co bli ¿ sza kwe stii sze ro ko ro zu mia nej ochro ny
lud no œci w³aœci wa jest przed mio to wa de fi ni cja za pro pono wa na przez M. Li sie c -
kie go12. Bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne okre œli³ jako nie naru sza l noœæ obie kty w ne go
porz¹dku pra wne go, a ta k ¿e su bie kty w nych praw i dóbr w³aœci wych oso bom,
urz¹dze niom, in sty tu cjom pa ñ stwa, a ta k ¿e in nym or ga nom w³adzy. Su bie kty -
wizm wo bec praw do ty czy prze de wszy stkim ¿y cia, zdro wia, wol no œci, god no œci
i maj¹tku. Obie kty w ny porz¹dek pra w ny obe j mu je na to miast wszy stkie no r my
pra wa pub li cz ne go. 

Bar dzo szcze gó³owo o bez pie cze ñ stwie pu b li cz nym tra ktu je W. Ki t ler13. Wy -
mie nia ne jest przez nie go jako je den z ro dza jów bez pie cze ñ stwa na ro do we go. To
nie stan, lecz pro ces, któ ry obe j mu je ró ¿ no rod ne dzia³ania w dzie dzi nie bez pie -
cze ñ stwa na ro do we go. Do ce lów za sad ni czych ty ch ¿e dzia³añ za li cza siê ochro nê
porz¹dku pra wne go w pa ñ stwie przed dzia³ania mi za bro nio ny mi, a ta k ¿e
dzia³ania mi mog¹cymi go dziæ w ¿y cie i zdro wie lu dzi, porz¹dek pu b li cz ny, no r -
my i oby cza je spo³ecz ne, in sty tu cje i urz¹dze nia pu b li cz ne. Przed mio tem od -
dzia³ywa nia za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go mog¹ wiêc staæ siê ele men ty
in fra stru ktu ry spo³ecz nej, mia no wi cie szpi ta le, po go to wia ra tun ko we, szko³y,
przed szko la, obie kty ku l tu ry, obie kty spo r to we, s¹dy, wiê zie nia, a ta k ¿e obie kty
ad mi ni stra cji pu b li cz nej. Mog¹ nim byæ rów nie¿ urz¹dze nia pu b li cz ne, do któ -
rych za li cza siê miê dzy in ny mi dro gi pu b li cz ne, sie ci ko le jo we, sie ci wod ne, lo t -
ni ska, po rty, in sta la cje i sie ci ener ge ty cz ne, urz¹dze nia prze sy³owe me diów
u¿y t ko wych (np. wody, gazu, pary, pr¹du), ujê cia wody, me dia ko mu na l ne (pr¹d,
woda, œcie ki, ogrze wa nie, gaz, ka na li za cja, usu wa nie œmie ci). Pod su mo wuj¹c,
bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne do ty ka wie lu ob sza rów tzw. nor ma l no œci fun kcjo no wa -
nia pa ñ stwa i jego oby wa te li. 

Na pod sta wie po wy ¿szych roz wa ¿añ uwi da cz nia siê pe wien du a lizm  tra kto -
wa nia o bez pie cze ñ stwie pu b li cz nym. Mowa tu o jego sze r szym i wê ¿ szym ro zu -
mie niu. W pie r wszym przy pa d ku bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne za j mu je pra kty cz nie 
ca³¹ prze strzeñ bez pie cze ñ stwa na ro do we go, co wy ra ¿a siê przez ochro nê przed
wsze l ki mi za gro ¿e nia mi, nie za le ¿ nie od ich Ÿró de³14. Za wê ¿aj¹c jed nak ujê cie
przed mio to wej pro ble ma ty ki, zwi¹zane jest ono z regu lo wa ny mi przez pra wo
sto sun ka mi spo³ecz ny mi, no r ma mi mo ra l ny mi oraz regu³ami wspó³¿y cia spo -
³ecz ne go, któ re za pe w niaj¹ ochro nê oby wa te la jako jed no stki, ca³ego spo³ecze ñ -
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11 http://www.mrr.gov.pl/roz woj_re gio na l ny/Po li ty ka_roz wo ju/SRK/Eks per ty zy_aktu a li za cja_
SRK__1010/Do cu ments/bu do wa_zin te gro wane go_sy ste mu_bez pie czen stwa_na ro do we go_Pol ski_
eks per ty za_2010.pdf (20.02.13 r.).

12  Li sie cki M.: Zarz¹dza nie bez pie cze ñ stwem pu b li cz nym, Wyd. £oœ graf, Wa r sza wa 2011, s. 35.
13  Ki t ler W.: op. cit., s. 56.
14  Zob. Ura E.: Po jê cie ochro ny  bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go, „Pa ñ stwo i Pra wo” 1974,

nr 2, s. 76, A. Paku³a, Bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne jako do bro wspó l ne (ki l ka uwag i re fle ksji), [w:], Bez -
pie cze ñ stwo we wnê trz ne w dzia³aniach te re no wej ad mi ni stra cji pu b li cz nej, red. A. Cha j bo wicz, T. Ko -
co wski, Wyd. Ko lo nia Li mi ted, Wroc³aw 2009, s. 29–35.



stwa oraz mie nia przed nie bez pie czeñ stwami. îróde³ owych za gro ¿eñ do pa -
try waæ siê na le ¿y w gwa³to w nych dzia³aniach lu dzi b¹dŸ si³ach przy ro dy15.

Bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne bar dzo czê sto ³¹czo ne jest w li te ra tu rze przed mio -
tu z porz¹dkiem pu b li cz nym16. Uwi da cz nia siê to bar dzo wy ra Ÿ nie ju¿ na po zio -
mie aktów pra wnych do tycz¹cych przyk³ado wo Po li cji17 oraz dzia³ów
ad mi ni stra cji18.

M. Li sie cki przy pi su je porz¹dko wi pub li cz ne mu mia no do bra chro nio ne go.
Na zy wa nim ca³oœæ regu³ za cho wa nia po szcze gó l nych osób w spo³ecz no œci. Po -
stê po wa nie wo bec tych regu³ jest wa run kiem ko nie cz nym uporz¹dko wa ne go ¿y -
cia spo³ecze ñ stwa. Na ru sze nie porz¹dku pub li cz ne go zwi¹zane jest z mo ¿ li wo œ-
ci¹ po nie sie nia kary19.

Z po do bne go za³o¿e nia wy cho dzi A. Mi siuk, de fi niuj¹c te r mi nem porz¹dek
pu b li cz ny ist niej¹cy uk³ad sto sun ków spo³ecz nych, ure gu lo wa ny przez ze spó³
norm spo³ecz nie akce p to wa nych, gwa ran tuj¹cy nie zak³óco ne i bez kon fli kto we
fun kcjo no wa nie jed no stek w spo³ecze ñ stwie20. 

Bar dziej szcze gó³owy pogl¹d na porz¹dek pu b li cz ny pre zen tuj¹ za pi sy Ko de k -
su Ka r ne go. Wy mie nio ne s¹ w nim prze stê p stwa prze ciw ko porz¹dko wi pub li cz -
ne mu, któ re uwi do cz niaj¹ ko le j ny punkt od nie sie nia przed mio to wych
roz wa ¿añ21. Po gru po waæ je mo ¿ na w na stê puj¹ce ka te go rie:
– bra nie lub prze trzy my wa nie zak³ad ni ków, 
– czyn ny udzia³ w zbie go wi sku, ce lem do pu sz cze nia do gwa³to w ne go za ma chu

na oso bê lub mie nie,
– czy ny wy mie rzo ne w pra wid³owe fun kcjo no wa nie ele men tów wchodz¹cych

w sk³ad sie ci wo do ci¹go wej, kana liza cy j nej, ciep³ow ni czej, ele ktroe nerge tycz -
nej, ga zo wej, tele komu nika cyj nej albo li nii ko le jo wej, tra m wa jo wej, tro lej bu so -
wej lub li nii me tra, po wo duj¹ce zak³óce nie dzia³ania ca³oœci lub czê œci sie ci
albo li nii,

– pu b li cz ne nawo³ywa nie do wy stê p ku lub prze stê p stwa skar bo we go, pope³nie -
nia zbrod ni b¹dŸ prze stê p stwa,

– roz po wszech nia nie lub pu b li cz na pre zen ta cja tre œci mog¹cych u³atwiæ
pope³nie nie prze stê p stwa o cha ra kte rze ter rory sty cz nym w za mia rze, aby prze -
stê p stwo ta kie zo sta³o pope³nione,
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15  Ki t ler W.: op. cit., s. 57.
16  Korcz A.: Bez pie cze ñ stwo we wnê trz ne Rze czypo spo li tej Pol skiej, http://ada m korcz.w.in ter -

ia.pl/wewn.pdf (20.02.2013 r.).
17  Po jê cie bez pie cze ñ stwo i porz¹dek pu b li cz ny po ja wia siê m.in. w art. 1 pkt. 1 i pkt. 2 usta wy

z 6 kwie t nia 1990 r. o Po li cji (DzU nr 30, poz. 179, z póŸn. zm.).
18  Art. 29, pkt. 1 usta wy z 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej (DzU nr 141,

poz. 943 z póŸn. zm.).
19  Li sie cki M.: op. cit, s. 36.
20  Mi siuk A.: Ad mi ni stra cja porz¹dku i bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. Za gad nie nia pra wnou stro jo -

we, WAiP, Wa r sza wa 2008, s. 17–19.
21  Roz dzia³ XXXII usta wy z 6 cze r w ca 1997 r. Ko deks Ka r ny (DzU z 1997 r. nr 88, poz. 553,

z póŸn. zm.).



– pu b li cz ne pro pa go wa nie fa szy sto wskie go lub in ne go tota lita r ne go ustro ju pa ñ -
stwa, nawo³ywa nie do nie na wi œci na tle ró ¿ nic naro do wo œcio wych, et ni cz nych,
ra so wych, wy zna nio wych albo ze wzglê du na bez wy zna nio woœæ,

– pu b li cz ne znie wa ¿a nie grup lud no œci albo po szcze gó l nych osób z po wo du ich
przy nale ¿ no œci na ro do wej, et ni cz nej, ra so wej, wy zna nio wej albo z po wo du ich
bezwy zna nio wo œci, lub z ta kich po wo dów na ru sza nie nie ty ka l noœæ cie le s nej
innych osób,

– bra nie udzia³u w zor gani zo wa nej gru pie albo zwi¹zku, maj¹cych na celu
pope³nie nie prze stê p stwa lub prze stê p stwa skar bo we go,

– uda re mnia nie bez prawn¹ prze moc¹ lub groŸb¹ prze pro wa dze nia od by wa ne go
zgod nie z pra wem ze bra nia, zgro ma dze nia lub roz pra sza nie ta kie go po cho du
albo ze bra nia,

– znie wa ¿a nie po mni ków lub in nych miejsc pu b li cz nych, urz¹dzo nych w celu
upa miê t nie nia zda rze nia hi sto rycz ne go lub ucz cze nia oso by,

– znie wa ¿a nie zw³ok, pro chów lu dz kich lub miejsc spo czyn ku zmar³ych,
– wy ra bia nie, han del b¹dŸ po sia da nie bez wy ma ga ne go ze z wo le nia bro ni pa l nej

albo amu ni cji,
– prze kra cza nie gra ni cy Rze czypo spo li tej Pol skiej wbrew usta lo ne mu porz¹dko -

wi pra wne mu.
Wa r to do daæ w tym mie j s cu, ¿e Ko deks Ka r ny zde cy do wa nie sze rzej tra ktu je

o bez pie cze ñ stwie pu b li cz nym ni¿ je dy nie przez pry z mat porz¹dku pub li cz ne go.
Jego za pi sy do tycz¹ ponad to prze stêpstw w od nie sie niu do ta kich ele men tów
bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, jak:
– po kój, lu dz koœæ,
– ¿y cie i zdro wie,
– wol noœæ su mie nia i wy zna nia,
– dzia³al noœæ in sty tu cji pa ñ stwo wych i sa morz¹du tery to rial ne go,
– wy miar spra wied li wo œci,
– ro dzi na i opie ka,
– bez pie cze ñ stwo po wszech ne,
– bez pie cze ñ stwo w ko mu ni ka cji,
– œro do wi sko,
– mie nie.

Na grun cie po wy¿szych roz wa ¿añ wy ra sta wspó³cze s ne ro zu mie nie sy ste mu
bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. Jest on sko re lo wa nym z po zo sta³ymi ele men tem
– pod sy ste mem sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go RP22. Pod kre œla ten fakt
W. Ki t ler, tra ktuj¹c sy stem bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go jako je den ze szcze gó-
³owych sy ste mów wy ko na w czych bez pie cze ñ stwa w Pol sce (sy stem bez pie cze ñ -
stwa i porz¹dku pub li cz ne go, obok ta kich sy ste mów, jak m.in. ob ron ne go, ochro -

70 Zeszyty Naukowe SGSP nr 46 (2) 2013

22  Kwiat ko wska- Ba sa³aj B., Li sie cki M.: Po jê cie bez pie cze ñ stwa oraz pro gno sty cz ny mo del jego
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Kra ków 2000, s. 57–58.



ny gra ni cy pa ñ stwo wej, ochro ny lud no œci, zarz¹dza nia kry zy so we go, KSRG,
ra tow ni c twa me dy cz ne go, ochro ny pa ñ stwa i jego porz¹dku kon sty tucy jne go,
ochro ny in fo r ma cji nie ja w nych, ochro ny da nych oso bo wych, ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej, ochro ny prze ciwpo wo dzio wej), umie j s co wiaj¹c bez pie cze ñ stwo
pu b li cz ne wœród dzie dzin bez pie cze ñ stwa na ro do we go23. Mie j s ce sy ste mu bez -
pie cze ñ stwa pub li cz ne go jest wœród szcze gó³owych pod sy ste mów fun kcjo na l -
nych, re a li zu j¹cych ty po we, po wta rza l ne i sfor mali zo wa ne pro cedu ra l nie
dzia³ania, za li czaj¹cych siê do nad rzêd ne go pod sy ste mu wy ko na w cze go sy ste mu
bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Tra f nie przedstawiono to na ry s. 1.

Œro d ki i na rzê dzia bez pie cze ñ stwa, z któ rych zbio ru cze r pie siê dla re a li za cji
okre œlo nych fun kcji, s¹ ele men tem wspó l nym, wy korzy sty wa nym wed³ug aktu -

a l nych po trzeb wa runku-
j¹cych po ziom oraz stan
bez pie cze ñ stwa. Bior¹c
pod uwa gê ob szar bez -
pie cze ñ stwa pub li cz ne -
go, bêd¹ one sto so wa ne
na po trze by ce lów, ja kie
zo sta³y wy zna czo ne sy -
ste mo wi bez pie cze ñ stwa
pub li cz ne go. Za li cza siê
do nich za pe w nie nie po -
rz¹dku kon sty tucy jne go
oraz ochro nê przed zja -
wi ska mi krymi nolo gicz -
ny mi, sy tu a cja mi kry zy -
so wy mi i in ny mi za gro -
¿e nia mi24, b¹dŸ, jak zo -
sta³o to ju¿ opi sa ne,
ochro nê porz¹dku pra w -
ne go w pa ñ stwie przed
dzia³ania mi za bro nio ny -
mi, a ta k ¿e dzia³ania mi
mog¹cymi go dziæ w ¿y -
cie i zdro wie lu dzi, po -
rz¹dek pu b li cz ny, no r my
i oby cza je spo³ecz ne, in -
sty tu cje i urz¹dze nia pu -
b li cz ne.
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Ry s. 1. Miej sce sys temu bez pie czeñstwa pu bliczn ego
w funk cjon alnym mo delu sys temu bez pie czeñstwa

narodowego
SBN – sy stem bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, KSRG – krajo wy
sy stem ra to w ni czo-ga œ ni czy, SOL – sy stem ochro ny lud no œci,

SZK – sy stem zarz¹dza nia kry zy so we go

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie: Ki t ler W., Bez pie -
cze ñ stwo na ro do we RP. Pod sta wo we ka te go rie. Uwa run ko wa -
nia. Sy stem, Wyd. AON, Wa r sza wa 2011, s. 267–269, 325.

23  Ki t ler W.: op. cit., s. 40, 267–269.
24  Sien kie wicz - Ma³yju rek K., Ni czy po ruk Z.T.: op. cit., s. 35.



Nie spo sób po min¹æ fun kcji, ja kie przy pi sa ne s¹ ele men tom sy ste mu bez pie -
cze ñ stwa pub li cz ne go. Wy ni ki ana li zy li te ra tu ry przed mio tu sku piaj¹ siê wokó³
fun kcji25:
– no r mo wa nia,
– insty tucjo nalizo wa nia,
– docho dzenio wo-œle d czej,
– san kcjo no wa nia,
– egze k wo wa nia i pre wen cji.

Jak wska zu je M. Li sie cki, ta kie ujê cie pod sta wo wych fun kcji w sfe rze za pe w -
nia nia bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go po twier dza pod mio to we po dej œcie do two rze -
nia i fun kcjo no wa nia stru ktur orga niza cy j nych w³aœci wych temu ob sza ro wi
ana li zy. Su ge ru je on opie raæ wspó³cze s ne i przysz³e sy ste my bez pie cze ñ stwa pu-
b li cz ne go o rea li zo wa nie co naj mniej sze œciu fun kcji. Okre œla ponad to ich hie ra r -
chiê. S¹ to26:
1) fun k cja retro spe ktyw ne go i pro spe ktyw ne go iden tyfi ko wa nia za gro ¿eñ,
2) fun k cja no r mo wa nia (usta la nia ce lów i regu³ za cho wa nia siê lu dzi, po zio mu

ogra ni cza nia ich swo bód i wol no œci, a ta k ¿e ce lów i regu³ ochro ny),
3) fun k cja insty tucjo nalizo wa nia (wyod rê b nia nia i orga ni zo wa nia dzia³añ na

p³asz czy Ÿ nie bez pie cze ñ stwa),
4) fun kcje pre wen cy j ne (zapo bie ga w cze w kon te k œcie zja wisk za gra ¿aj¹cych bez -

pie cze ñ stwu),
5) fun kcje ope ra cy j ne (ra to wa nia za gro ¿o ne go ¿y cia b¹dŸ zdro wia lu dz kie go,

zwierz¹t, mie nia, po szu ki wa nia spra w ców czy nów za bro nio nych, do wo dze nie 
ich winy),

6) fun kcje re stry kcy j ne (orze ka nie kar i ich wy ko ny wa nie).
Z. Tra czyk27 wska zu je ponad to na za sad noœæ roz wi ja nia sy ste mu bez pie cze ñ -

stwa pub li cz ne go w kie run ku re a li za cji przez nie go fun kcji pre wen cy j nej. Su ge -
ru je tym sa mym sto p nio we od cho dze nie od admi ni stro wa nia bez pie cze ñ stwem
g³ów nie po przez dzia³ania ope ra cy j ne i re stry kcy j ne. W myœl za sa dy, ¿e le piej za -
po bie gaæ ni¿ le czyæ,  su ge ru je on siln¹ roz bu do wê sy ste mów pre wen cji. Wska zu je
tym sa mym, ¿e jest to kie ru nek naj bar dziej hu ma ni tar ny, naj bar dziej eko no mi -
cz ny, a ta k ¿e naj bar dziej sku te cz ny.

W myœl za pi su usta wy o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, zo sta³a ona powo³ana
w 1991 r. jako za wo do wa, umun du ro wa na i wy po sa ¿o na w spe cja li sty czny sprzêt
fo r ma cja, z prze zna cze niem do zwa l cza nia po ¿a rów, klêsk ¿y wio³owych i in nych
mie j s co wych za gro ¿eñ28. Jest to zhie rar chizo wa na or ga ni za cja, któ rej przy dzie lo -
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25  Tra czyk Z.: Se ktor oby wa te l ski i inne ob sza ry bez pie cze ñ stwa, [w:] Li sie cki M. (red.), Zarz¹dza -
nie bez pie cze ñ stwem – wy zwa nia XXI wie ku, WSZiP, Wa r sza wa 2008, s. 284.

26  Li sie cki M.: op. cit., s. 50.
27  Tra czyk Z.: op. cit., s. 296.
28  Art. 1 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.



no za so by lu dz kie, ma te ria³owe, info rma cy j ne i fi nan so we, ce lem re a li za cji
za³o¿o nych przez usta wo da w cê za dañ, do któ rych za li cza siê29:
1. za da nia pod sta wo we:

– roz po zna wa nie za gro ¿eñ po ¿a ro wych i in nych mie j s co wych za gro ¿eñ,
– orga ni zo wa nie i pro wa dze nie akcji ra to w ni czych w cza sie po ¿a rów, klêsk ¿y -

wio³owych lub li k wi da cji mie j s co wych za gro ¿eñ,
– wy ko ny wa nie po mo c ni czych spe cjali sty cz nych czyn no œci ra to w ni czych

w cza sie klêsk ¿y wio³owych lub li k wi da cji mie j s co wych za gro ¿eñ przez inne
s³u¿by ra to w ni cze,

– kszta³ce nie kadr dla po trzeb PSP i in nych jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro -
wej oraz po wszech ne go sy ste mu ochro ny lud no œci,

– nad zór nad prze strze ga niem prze pi sów prze ciwpo ¿a ro wych,
– pro wa dze nie prac nauko wo-ba da w czych w za kre sie ochro ny prze ciwpo ¿a ro -

wej oraz ochro ny lud no œci,
– wspó³pra ca z Sze fem Krajo we go Cen trum In fo r ma cji Kry mi na l nych w za -

kre sie nie zbêd nym do re a li za cji jego za dañ usta wo wych,
– wspó³dzia³anie ze stra ¿a mi po ¿a r ny mi i s³u¿ ba mi rato w ni czy mi in nych

pañstw oraz ich orga ni za cja mi miê dzyna rodo wy mi na pod sta wie wi¹¿¹cych
Rze cz po spo lit¹ Polsk¹ umów miê dzyna ro do wych oraz od rê b nych prze pi sów,

– re a li za cja in nych za dañ wy ni kaj¹cych z wi¹¿¹cych Rze cz po spo lit¹ Polsk¹
umów miê dzyna ro do wych na za sa dach i w za kre sie w nich okre œlo nych,

2. za da nia szcze gó³owe na³o¿o ne na Ko men dan ta G³ów ne go PSP:
– kie ro wa nie prac¹ Ko men dy G³ów nej PSP,
– kie ro wa nie KSRG, a w szcze gó l no œci:

l dys po no wa nie pod mio ta mi krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go
na ob sza rze kra ju po przez swo je sta no wi sko kie ro wa nia,

l usta la nie zbio r cze go pla nu sie ci pod mio tów krajo we go sy ste mu ratow -
niczo- gaœni cze go,

l usta la nie pla nu roz mie sz cza nia na ob sza rze kra ju sprzê tu spe cjali stycz -
ne go w ra mach krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go,

l dys po no wa nie od wo da mi ope racy j ny mi i kie ro wa nie ich si³ami,
l do wo dze nie dzia³ania mi rato w ni czy mi, któ rych roz mia ry lub za siêg

prze kra czaj¹ mo ¿ li wo œci si³ ra to w ni czych wo je wó dz twa,
l orga ni zo wa nie cen tra l ne go od wo du ope racy j ne go oraz prze pro wa dza nie

in spe kcji go to wo œci ope ra cy j nej pod mio tów krajo we go sy ste mu ratow ni -
czo- gaœni cze go, któ rych si³y i œro d ki tworz¹ cen tra l ny od wód ope ra cy j ny,

l ana li zo wa nie dzia³añ ra to w ni czych pro wa dzo nych przez pod mio ty kra -
jo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go,

l usta la nie spo so bu prze pro wa dza nia in spe kcji go to wo œci ope ra cy j nej
pod mio tów krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go,
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– ana li zo wa nie za gro ¿eñ po ¿a ro wych i in nych mie j s co wych za gro ¿eñ,
– ini cjo wa nie przed siê w ziêæ oraz prac nauko wo-ba da w czych w za kre sie ochro -

ny prze ciwpo ¿a ro wej i ra tow ni c twa,
– orga ni zo wa nie kszta³ce nia, szko le nia i do sko na le nia za wo do we go w jed no -

stkach orga niza cy j nych PSP,
– uz gad nia nie z ko men dan ta mi szkó³ PSP pro gra mów na ucza nia dla za wo dów 

in ¿y nier po ¿ar ni c twa i te ch nik po ¿ar ni c twa,
– opra co wy wa nie i za twier dza nie pro gra mów szko le nia i do sko na le nia za wo -

do we go oraz spra wo wa nie nad zo ru w za kre sie dy da kty cz nym nad ich re a li -
zacj¹,

– nad zór nad prze strze ga niem bez pie cze ñ stwa i hi gie ny s³u¿by w PSP,
– ini cjo wa nie oraz przy goto wy wa nie pro je któw aktów nor ma ty w nych do -

tycz¹cych ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej i ra tow ni c twa,
– powo³ywa nie i odwo³ywa nie rze czoz na w ców do spraw za bez pie czeñ prze -

ciwpo ¿a ro wych i nad zór nad ich dzia³al no œci¹,
– usta la nie pro gra mów i za sad szko le nia po¿a r ni cze go dla jed no stek ochro ny

prze ciwpo ¿a ro wej, o któ rych mowa w art. 15 pkt 2-6 i 8 usta wy z 24 sie r p nia
1991 r. o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej (DzU z 2002 r. nr 147, poz. 1229, z póŸn. 
zm.),

– wspie ra nie ini cja tyw spo³ecz nych w za kre sie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej i ra -
tow ni c twa,

– wspó³dzia³anie z Zarz¹dem G³ów nym Zwi¹zku Ocho t ni czych Stra ¿y Po ¿a r -
nych Rze czypo spo li tej Pol skiej,

– pro wa dze nie wspó³pra cy miê dzy naro do wej, udzia³ w przy goto wy wa niu i wy -
ko ny wa niu umów miê dzyna ro do wych w za kre sie okre œlo nym w usta wach
i w tych umo wach oraz kie ro wa nie jed no stek orga niza cy j nych PSP do akcji
ra to w ni czych i huma ni ta r nych poza gra ni cê pa ñ stwa, na pod sta wie
wi¹¿¹cych Rze cz po spo lit¹ Polsk¹ umów miê dzyna ro do wych,

– wpro wa dza nie pod wy ¿szo nej go to wo œci ope ra cy j nej w PSP w sy tu a cji zwiê k -
szo ne go pra wdopo dobie ñ stwa ka ta stro fy na tu ra l nej lub awa rii te ch ni cz nej,
któ rych sku t ki mog¹ za gro ziæ ¿y ciu lub zdro wiu du ¿ej li cz by osób, mie niu
w wie l kich roz mia rach albo œro do wi sku na zna cz nych ob sza rach, oraz w przy -
pa d ku wyst¹pie nia i utrzy my wa nia siê wzmo ¿o ne go za gro ¿e nia po ¿a ro we go,

– orga ni zo wa nie krajo wych oraz miê dzyna ro do wych æwi czeñ ra to w ni czych,
– usta la nie ra mo we go re gu la mi nu s³u¿by w jed no stkach orga niza cy j nych PSP

oraz re gu la mi nu mu sztry i ce re mo nia³u po¿a r ni cze go,
– orga ni zo wa nie dzia³al no œci spo r to wej i usta la nie re gu la mi nów spo r to wych

za wo dów po ¿a r ni czych oraz in nych za wo dów dla stra ¿a ków,
– rea li zo wa nie za dañ, wy ni kaj¹cych z in nych ustaw,

3. za da nia szcze gó³owe na³o¿o ne na ko men dan tów wo je wó dz kich PSP:
– kie ro wa nie ko mend¹ wo je wódzk¹ PSP,
– opra co wy wa nie pla nów ra to w ni czych na ob sza rze wo je wó dz twa,
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– orga ni zo wa nie KSRG, w tym od wo dów ope ra cy j nych, na ob sza rze wo je -
wó dz twa,

– dys po no wa nie oraz kie ro wa nie si³ami i œro d ka mi KSRG na ob sza rze wo je -
wó dz twa po przez swo je sta no wi sko kie ro wa nia, a w szcze gó l no œci do wo dze -
nie dzia³ania mi rato w ni czy mi, któ rych roz mia ry lub za siêg prze kra czaj¹
mo ¿ li wo œci si³ ra to w ni czych po wia tu,

– kie ro wa nie jed no stek orga niza cy j nych PSP z ob sza ru wo je wó dz twa do akcji
ra to w ni czych i huma ni ta r nych poza gra ni cê pa ñ stwa, na pod sta wie
wi¹¿¹cych Rze cz po spo lit¹ Polsk¹ umów i po ro zu mieñ miê dzyna ro do wych,

– ana li zo wa nie dzia³añ ra to w ni czych pro wa dzo nych przez KSRG na ob sza rze
wo je wó dz twa,

– prze pro wa dza nie in spe kcji go to wo œci ope ra cy j nej pod mio tów KSRG na ob -
sza rze wo je wó dz twa,

– wpro wa dza nie pod wy ¿szo nej go to wo œci ope ra cy j nej w PSP na ob sza rze wo je -
wó dz twa i po wia tów, w sy tu a cji zwiê kszo ne go pra wdopo dobie ñ stwa ka ta -
stro fy na tu ra l nej lub awa rii te ch ni cz nej, któ rych sku t ki mog¹ za gro ziæ ¿y ciu
lub zdro wiu du ¿ej li cz by osób, mie niu w wie l kich roz mia rach albo œro do wi -
sku na zna cz nych ob sza rach, oraz w przy pa d ku wyst¹pie nia i utrzy my wa nia
siê wzmo ¿o ne go za gro ¿e nia po ¿a ro we go,

– orga ni zo wa nie wo je wó dz kich æwi czeñ ra to w ni czych,
– kon tro lo wa nie uz gad nia nia pro je któw bu do w la nych w za kre sie ochro ny

prze ciwpo ¿a ro wej,
– nad zór i kon tro lo wa nie ko men dan tów po wia to wych (mie j skich) i ko mend

po wia to wych (mie j skich) PSP,
– spra wo wa nie nad zo ru nad prze strze ga niem bez pie cze ñ stwa i hi gie ny s³u¿by

w ko men dach po wia to wych (mie j skich) PSP,
– ana li zo wa nie sta nu bez pie cze ñ stwa wo je wó dz twa w za kre sie za dañ rea li zo -

wa nych przez PSP,
– opra co wy wa nie pro gra mów szko le nia i do sko na le nia za wo do we go, z uw z -

glêd nie niem spe cy fi ki i po trzeb wo je wó dz twa, oraz orga ni zo wa nie szko le nia
i do sko na le nia za wo do we go, a ta k ¿e ini cjo wa nie przed siê w ziêæ w za kre sie
ku l tu ry fi zy cz nej i spo r tu na ob sza rze wo je wó dz twa,

– ucze st ni cze nie w przy goto wy wa niu pro je ktu bu d¿e tu pa ñ stwa w czê œci, któ -
rej dys po nen tem jest w³aœci wy wo je wo da, w roz dzia³ach do tycz¹cych ochro -
ny prze ciwpo ¿a ro wej,

– wspó³dzia³anie z zarz¹dem od dzia³u woje wó dz kie go zwi¹zku ocho t ni czych
stra ¿y po ¿a r nych,

– rea li zo wa nie za dañ wy ni kaj¹cych z in nych ustaw,
4. za da nia szcze gó³owe na³o¿o ne na ko men dan tów po wia to wych PSP:

– kie ro wa nie ko mend¹ po wia tow¹ (miejsk¹) PSP,
– orga ni zo wa nie jed no stek ratow niczo- gaœ ni czych,
– orga ni zo wa nie na ob sza rze po wia tu KSRG,
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– dys po no wa nie oraz kie ro wa nie si³ami i œro d ka mi KSRG na ob sza rze po wia -
tu po przez swo je sta no wi sko kie ro wa nia,

– kie ro wa nie jed no stek orga niza cy j nych PSP z ob sza ru po wia tu do akcji ra -
to w  ni czych i huma ni ta r nych poza gra ni cê pa ñ stwa, na pod sta wie wi¹¿¹cych
Rze cz po spo lit¹ Polsk¹ umów i po ro zu mieñ miê dzyna ro do wych,

– ana li zo wa nie dzia³añ ra to w ni czych pro wa dzo nych na ob sza rze po wia tu
przez pod mio ty KSRG,

– orga ni zo wa nie i pro wa dze nie akcji ra to w ni czej,
– wspó³dzia³anie z ko men dan tem gmin nym ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, je ¿e li

ko men dant taki zo sta³ za tru d nio ny w gmi nie,
– wspó³dzia³anie z ko men dan tem gmin nym zwi¹zku ocho t ni czych stra ¿y po -

¿a r nych,
– roz po zna wa nie za gro ¿eñ po ¿a ro wych i in nych mie j s co wych za gro ¿eñ,
– opra co wy wa nie pla nów ra to w ni czych na ob sza rze po wia tu,
– nad zo ro wa nie prze strze ga nia prze pi sów prze ciwpo ¿a ro wych,
– wy ko ny wa nie za dañ z za kre su ra tow ni c twa;
– wstê p ne usta la nie przy czyn oraz oko li cz no œci po wsta nia i roz prze strze nia nia

siê po ¿a ru oraz mie js co we go za gro ¿e nia,
– orga ni zo wa nie szko le nia i do sko na le nia po¿a r ni cze go,
– szko le nie cz³on ków ocho t ni czych stra ¿y po ¿a r nych,
– ini cjo wa nie przed siê w ziêæ w za kre sie ku l tu ry fi zy cz nej i spo r tu z udzia³em

pod mio tów krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go na ob sza rze po wia tu,
– wpro wa dza nie pod wy ¿szo nej go to wo œci ope ra cy j nej w ko men dzie po wia to -

wej (mie j skiej) PSP w sy tu a cji zwiê kszo ne go pra wdopo dobie ñ stwa ka ta stro -
fy na tu ra l nej lub awa rii te ch ni cz nej, któ rych sku t ki mog¹ za gro ziæ ¿y ciu lub
zdro wiu du ¿ej li cz by osób, mie niu w wie l kich roz mia rach albo œro do wi sku
na zna cz nych ob sza rach, oraz w przy pa d ku wyst¹pie nia i utrzy my wa nia siê
wzmo ¿o ne go za gro ¿e nia po ¿a ro we go,

– wspó³dzia³anie z zarz¹dem od dzia³u po wia to we go zwi¹zku ocho t ni czych
stra ¿y po ¿a r nych,

– prze pro wa dza nie in spe kcji go to wo œci ope ra cy j nej ocho t ni czych stra ¿y po ¿a r -
nych na ob sza rze po wia tu, pod wzglê dem przy go to wa nia do dzia³añ ra to w ni -
czych,

– rea li zo wa nie za dañ wy ni kaj¹cych z in nych ustaw,
5. za da nia szcze gó³owe w za kre sie czyn no œci kontrol no-roz pozna w czych:

– kon tro la prze strze ga nia prze pi sów prze ciwpo ¿a ro wych,
– oce na zgod no œci z wy ma ga nia mi ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej roz wi¹zañ te ch -

ni cz nych za sto so wa nych w obie kcie bu do w la nym,
– oce na zgod no œci wy ko na nia obie ktu bu dow la ne go z pro je ktem bu do w la nym,
– usta la nie spe³nie nia wy mo gów bez pie cze ñ stwa w zak³ad zie stwa rzaj¹cym za -

gro ¿e nie wyst¹pie nia po wa ¿ nej awa rii prze mys³owej,
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– roz po zna wa nie mo ¿ li wo œci i wa run ków pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czych
przez jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej,

– roz po zna wa nie in nych mie j s co wych za gro ¿eñ,
– wstê p ne usta la nie nie pra wid³owo œci, któ re przy czy ni³y siê do po wsta nia po -

¿a ru oraz oko li cz no œci jego roz prze strze nie nia siê,
– zbie ra nie in fo r ma cji nie zbêd nych do wy ko na nia ana li zy po wa ¿ nej awa rii

prze mys³owej i fo r mu³owa nie za le ceñ dla pro wadz¹cego zak³ad.
Cha ra kter rea li zo wa nych przez PSP za dañ wska zu je na ob sza ry w³aœci we jej

mie j s cu w sy ste mie bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. Uj muj¹c bez pie cze ñ stwo pu b li -
cz ne jako pro ces obe j muj¹cy ró ¿ no rod ne dzia³ania w dzie dzi nie bez pie cze ñ stwa
na ro do we go, ce lem ochro ny porz¹dku pra wne go w pa ñ stwie przed dzia³ania mi
za bro nio ny mi, a ta k ¿e dzia³ania mi mog¹cymi go dziæ w ¿y cie i zdro wie lu dzi,
porz¹dek pu b li cz ny, no r my i oby cza je spo³ecz ne, in sty tu cje i urz¹dze nia pu b li cz -
ne, nie spo sób nie za uwa ¿yæ na tej p³asz czy Ÿ nie roz wa ¿añ roli PSP, któ ra
wype³nia swoje ustawowe powinnoœci. 

Ka ¿ dy stra ¿ak PSP, roz po czy naj¹c s³u¿bê, sk³ada œlu bo wa nie wed³ug roty,
któ ra mówi o ofia r no œci i mê stwie w ra to wa niu za gro ¿o ne go ¿y cia lu dz kie go
i wsze l kie go mie nia – na wet z na ra ¿e niem w³as ne go ¿y cia30. 

Fun kcjo no wa nie PSP wi¹¿e siê ze wspie ra niem dzia³añ krze wi¹cych pa trio -
tyzm i pro bez pie cz ne po sta wy spo³ecz ne wœród spo³ecze ñ stwa, w tym szcze gó l nie 
wœród dzie ci i m³od zie ¿y. Za przyk³ad niech pos³u¿¹ za mie sz cza ne na stro nach
in ter ne to wych Ko men dy G³ów nej PSP oraz in nych jed no stek orga niza cy j nych
PSP ma te ria³y mul time dia l ne dla dzie ci z za kre su bez pie cz nych za cho wañ w ¿y -
ciu co dzien nym i sy tu a cjach za gro ¿eñ31, wy ty cz ne bez pie cz nej or ga ni za cji fe rii
dla dzie ci32, wy ty cz ne za cho wa nia siê w ob li czu za gro ¿e nia po ¿a ro we go i ko nie cz -
no œci ewa ku a cji lu dzi i mie nia33, a ta k ¿e orga ni zo wa ne cy kli cz ne kon ku r sy z za -
kre su wie dzy po ¿a r ni czej oraz kon ku r sy pla sty cz ne34. 

Przed mio tem od dzia³ywa nia za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go nie rza d -
ko by waj¹ ele men ty in fra stru ktu ry spo³ecz nej. Ge ne ro wa ne w ten spo sób zda rze -
nia staj¹ siê przed mio tem in ter we ncji za stê pów ratow niczo- gaœ ni czych, a na wet
grup ra tow ni c twa spe cjali stycz ne go35. Przyk³ado wo, ty l ko w 2012 r. fun kcjo na -
riu sze PSP bra li udzia³ w ga sze niu 237 po ¿a rów bu dyn ków admini stracyj no-biu -
ro wych (w tym ban ków), 234 bu dyn ków oœwia ty i na uki (w tym szkó³ i prze d -
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30  Art. 30, pkt. 1 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.
31  http://jrg1szcze cin.re pu b li ka.pl/ po rad nik.htm, data do stê pu (20.02.2013 r.).
32  http://www.straz.gov.pl/page/in dex.php?str=1725 (20.02.2013 r.).
33  http://www.straz.gov.pl/page/in dex.php?str=1727 (20.02.2013 r.).
34  http://www.straz.gov.pl/page/in dex.php?str=2199 (20.02.2013 r.).
35  W myœl za pi sów roz porz¹dze nia mi ni stra spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji z 29 grud nia

1999 r. w spra wie szcze gó³owych za sad or ga ni za cji krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go (DzU
z 1999 r. nr 46, poz. 239), w ra mach PSP fun kcjo nuj¹ na stê puj¹ce gru py ra tow ni c twa spe cjali stycz ne go:
gru py ra tow ni c twa che mi cz ne go i eko logi cz ne go, gru py ra tow ni c twa tech ni cz ne go, gru py ra tow ni c twa
wod no- nur kowe go, gru py ra tow ni c twa wyso ko œcio we go, gru py ra tow ni c twa me dy cz ne go, gru py
poszuki wawczo- ratow ni cze.



sz ko li), 153 bu dyn ków s³u¿by zdro wia (m.in. szpi ta li, przy chod ni, do mów opie -
ki), 1184 bu dyn ków han d lo wo -us³ugo wych, 112 obie któw widowi s kowo- rozryw -
ko wych, 133 bu dyn ków ku l tu re li gij ne go i sa kra l nych, 15 o bie któw mu ze a l nych
(mu ze ów, skan se nów), a ta k ¿e 6 bi b lio tek i ar chi wów. Mie nie ura to wa ne przed
p³omie nia mi, to nie rza d ko do bra pu b li cz ne, sta no wi¹ce w³as noœæ wszy stkich
oby wa te li36. Za so by ra to w ni cze PSP re a li zuj¹ rów nie¿ swo je za da nia w ra mach
zda rzeñ nie po¿¹da nych, do ty kaj¹cych urz¹dze nia pu b li cz ne. Wed³ug da nych
sta ty sty cz nych Ko men dy G³ów nej PSP37 w 2012 r. in ter we nio wano ogó l nie
236 759 razy przy obs³udze tzw. mie j s co wych za gro ¿eñ38. 47 937 z nich do ty czy³o
œro d ków trans po rtu (dro go we go, ko le jo we go, lo t ni cze go, mo r skie go i wod ne go
œródl¹do we go). Na uwa gê zas³uguj¹ rów nie¿ 143 in ter we ncje na sta cjach pa liw,
3070 in ter we ncji w kon te k œcie mie j s co wych za gro ¿eñ w obie ktach pro du kcy j -
nych i in sta la cjach z nimi zwi¹za nych, a ta k ¿e 3129 przed mio to wych in ter we ncji
w obie ktach hydro tech ni cz nych. Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e do po wy ¿szych da nych
na le ¿y do li czyæ dzia³ania ga œ ni cze, zwi¹zane z za gro ¿e niem po ¿a ro wych i wy bu -
cho wym.

Nawi¹zuj¹c do sze r sze go i wê ¿ sze go ro zu mie nia bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go,
fun kcjo no wa nie PSP wpi su je tê fo r ma cjê w sy stem bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go
za rów no w jed nym jak i w dru gim przy pa d ku. Zwa l cza nie po ¿a rów, klêsk ¿y -
wio³owych i in nych mie j s co wych za gro ¿eñ od no si siê do ka ta lo gu wspó³cze s nych 
za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Rów nie¿ w kon te k œcie re gu lo wa nych przez
pra wo sto sun ków spo³ecz nych, norm mo ra l nych oraz regu³ wspó³¿y cia spo³ecz -
ne go, za pe w niaj¹cych ochro nê oby wa te la jako jed no stki, ca³ego spo³ecze ñ stwa
oraz mie nia przed nie bez pie czeñ stwami, wy ni ki ana li zy przy to czo nych po wy ¿ej
da nych sta ty sty cz nych Ko men dy G³ów nej PSP, przyk³ady dzia³al no œci edu ka -
cy j nej, a ta k ¿e za da nia z za kre su dzia³añ kon tro l no-roz po zna w czych zdaj¹ siê
uza sad niaæ mie j s ce PSP w sy ste mie w³aœci wym bezpieczeñstwu publicznemu,
w wê¿szym jego rozumieniu.

Mimo i¿ PSP nie bie rze bez po œred nie go udzia³u w dzia³aniach uwa l nia nia
zak³ad ni ków, prze ciw dzia³aniu czy nom wy mie rzo nym w pra wid³owe fun kcjo -
no wa nie ele men tów wchodz¹cych w sk³ad sie ci wo do ci¹go wej, kana liza cy j nej,
ciep³ow ni czej, ele ktroe nerge tycz nej, ga zo wej, tele komu nika cyj nej albo li nii ko -
le jo wej, tra m wa jo wej, tro lej bu so wej lub li nii me tra, po wo duj¹cym zak³óce nie
dzia³ania ca³oœci lub czê œci sie ci albo li nii, czy te¿ uda re mnia nia bez prawn¹ prze -
moc¹ lub groŸb¹ prze pro wa dze nia od by wa ne go zgod nie z pra wem ze bra nia,
zgro ma dze nia lub roz pra sza nia ta kie go po cho du albo ze bra nia, o tyle jej fun kcjo -
na riu sze mog¹ zo staæ za dys pono wa ni do prze ciw dzia³ania za gro ¿e niom wtó r -
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36  www.kgpsp.gov.pl (20.02.2013 r.).
37  Tam¿e.
38  Mie j s co we za gro ¿e nie to ka ¿ de zja wi sko niebêd¹ce po ¿a rem lub klêsk¹ ¿y wio³ow¹, w wy ni ku

któ re go mo¿e dojœæ do za gro ¿e nia ¿y cia lu dz kie go lub strat w mie niu.



nym, po wsta³ym przy oka zji pro wa dze nia dzia³añ przez przyk³ado wo jed no stki
Po li cji, w myœl za pi sów usta wy o Po li cji39.

Nawi¹zuj¹c do przy to czo nych za pi sów Ko de ksu Ka r ne go, któ re zde cy do wa -
nie sze rzej tra ktuj¹ o bez pie cze ñ stwie pu b li cz nym, ni¿ je dy nie przez pry z mat
porz¹dku pub li cz ne go, nie spo sób po min¹æ fa ktu re la cji za dañ PSP z ro dza ja mi
prze stêpstw w³aœci wy mi ¿y ciu i zdro wiu, bez pie cze ñ stwu po wszech ne mu, bez -
pie cze ñ stwu w ko mu ni ka cji, œro do wi sku, a ta k ¿e mie niu. Mimo bez po œred nie go
zaan ga ¿o wa nia w dzia³ania ope ra cy j ne, PSP mo¿e dzia³aæ w ra mach roz po zna wa -
nia za gro ¿eñ po ¿a ro wych i in nych mie j s co wych za gro ¿eñ, orga ni zo wa nia i pro -
wa dze nia akcji ra to w ni czych w cza sie po ¿a rów, klêsk ¿y wio³owych lub li k wi da cji 
mie j s co wych za gro ¿eñ, po wsta³ych w na stê p stwie prze stêpstw wy mie rzo nych
w ¿y cie i zdro wie, bez pie cze ñ stwo po wszech ne, bez pie cze ñ stwo w ko mu ni ka cji,
œro do wi sko, a ta k ¿e mie nie. Jest zob li go wa na ponad to do wy ko ny wa nia po mo c -
ni czych spe cjali sty cz nych czyn no œci ra to w ni czych w cza sie klêsk ¿y wio³owych
lub li k wi da cji mie j s co wych za gro ¿eñ przez inne s³u¿by ra to w ni cze, w opi sy wa -
nym kon te k œcie.

Opie raj¹c siê na po wy ¿szych roz wa ¿a niach, mie j s ce PSP jako ele men tu sy ste -
mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go w fun kcjo na l nym mo de lu sy ste mu bez pie cze ñ -
stwa na ro do we go zlo kali zo wa ne jest w zbio rze œro d ków i na rzê dzi bez pie -
cze ñ stwa, z któ re go siê cze r pie,  re a li zuj¹c okre œlo ne fun kcje. PSP jest or ga ni -
zacj¹ ra to w nicz¹. Nie sta no wi pod sy ste mu hie rar chi cz nie ni ¿ sze go w sto sun ku
do sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. Cha ra kte ryzu je siê atry bu tem zor gani -
zo wa nia, co ukie run ko wu je j¹ na osi¹ga nie efe ktu sy ne r gii, dziê ki spra w ne mu
fun kcjo no wa niu za so bów (oso bo wych, rze czo wych, info rma cy j nych i fi nan so -
wych) j¹ sta no wi¹cych, w ra mach rea li zo wa nych, na rzu co nych przez usta wo da w -
cê za dañ. PSP, jako ele ment zbio ru œro d ków i na rzê dzi bez pie cze ñ stwa, mo¿e byæ 
rów nie¿ ele men tem in nych pod sy ste mów sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go.
Z uwa gi na cha ra kter rea li zo wa nych przez ni¹ zadañ, wpisuje siê równie¿
w system bezpieczeñstwa publicznego.

Bior¹c pod uwa gê po wy ¿sze za³o¿e nia, PSP re a li zu je fun kcje w³aœci we sy ste -
mo wi bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. Pie r wsza z nich, fun k cja retro spe ktyw ne go
i pro spe ktyw ne go iden tyfi ko wa nia za gro ¿eñ, rea li zo wa na jest poprzez:
– utrzy my wa nie baz da nych sta ty sty cz nych, któ re po wstaj¹ z me l dun ków zda -

rzeñ, wype³nia nych przez kie ruj¹cych dzia³ania mi rato w ni czy mi, 
– wy ko ny wa nie i pub li ko wa nie wy ni ków ana liz ty ch ¿e da nych na stro nie in ter -

ne to wej Ko men dy G³ów nej PSP, 
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39  Art. 15, pkt 1, ppkt 6 usta wy z 6 kwie t nia 1990 r. o Po li cji, mówi¹cy o za kre sie upra w nieñ Po li cji,
w tym ¿¹da nia nie zbêd nej po mo cy od in sty tu cji pa ñ stwo wych, or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa -
morz¹du tery to rial ne go oraz jed no stek go spo da r czych pro wadz¹cych dzia³al noœæ w za kre sie u¿y te cz no -
œci pu b li cz nej, przy czym wy mie nio ne in sty tu cje, or ga ny i jed no stki obo wi¹zane s¹, w za kre sie swo je go
dzia³ania, do udzie le nia tej po mo cy, w za kre sie obo wi¹zuj¹cych prze pi sów praw.



– pro wa dze nie prac nauko wo-ba da w czych w za kre sie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej
oraz ochro ny lud no œci przez szko³y PSP oraz Cen trum Na uko wo-Ba da w cze
Ochro ny Prze ciwpo ¿a ro wej im. J. Tuli sz ko wskie go – Cen tra l ny In sty tut
Badawczy, 

– ana li zo wa nie dzia³añ ra to w ni czych pro wa dzo nych przez pod mio ty KSRG,
– wstê p ne usta la nie przy czyn oraz oko li cz no œci po wsta nia i roz prze strze nia nia

siê, roz po zna wa nie i ana li zo wa nie za gro ¿eñ po ¿a ro wych i in nych mie j s co wych
zagro¿eñ,

– ana li zo wa nie sta nu bez pie cze ñ stwa jed no stek tery to ria l nych RP w za kre sie za -
dañ rea li zo wa nych przez PSP,

– roz po zna wa nie mo ¿ li wo œci i wa run ków pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czych
przez jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej,

– zbie ra nie in fo r ma cji nie zbêd nych do wy ko na nia ana li zy po wa ¿ nej awa rii prze -
mys³owej i fo r mu³owa nie za le ceñ dla pro wadz¹cego zak³ad.

Fun k cja no r mo wa nia wy ra ¿a siê po przez na stê puj¹ce za da nia de le go wa ne PSP:
– pro wa dze nie prac nauko wo-ba da w czych w za kre sie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej

oraz ochro ny lud no œci,
– ini cjo wa nie oraz przy goto wy wa nie pro je któw aktów nor ma ty w nych do ty -

cz¹cych ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej i ra tow ni c twa.
Fun k cja insty tucjo nalizo wa nia, czy li wyod rê b nia nia i orga ni zo wa nia dzia³añ na
p³asz czy Ÿ nie bez pie cze ñ stwa, w kon te k œcie PSP bê dzie do ty ka³a ob sza ru bez pie -
cze ñ stwa pub li cz ne go po przez re a li za cjê na stê puj¹cych zadañ:
– orga ni zo wa nie i pro wa dze nie akcji ra to w ni czych w cza sie po ¿a rów, klêsk ¿y -

wio³owych lub li k wi da cji mie j s co wych za gro ¿eñ,
– wy ko ny wa nie po mo c ni czych spe cjali sty cz nych czyn no œci ra to w ni czych w cza -

sie klêsk ¿y wio³owych lub li k wi da cji mie j s co wych za gro ¿eñ przez inne s³u¿by
ra to w ni cze,

– orga ni zo wa nie KSRG, w tym za so bów w³aœci wych od wo dom ope ra cy j nym na
ob sza rze kra ju, wo je wó dz twa i po wia tu,

– dys po no wa nie oraz kie ro wa nie za so ba mi KSRG na ob sza rze kra ju, wo je wó dz -
twa i po wia tu po przez w³aœci we sta no wi ska kie ro wa nia, 

– kie ro wa nie jed no stek orga niza cy j nych PSP z ob sza ru wo je wó dz twa b¹dŸ po -
wia tu do akcji ra to w ni czych i huma ni ta r nych poza gra ni cê pa ñ stwa, na pod sta -
wie wi¹¿¹cych Rze cz po spo lit¹ Polsk¹ umów i po ro zu mieñ miê dzyna ro do wych,

– orga ni zo wa nie jed no stek ratow niczo- gaœ ni czych,
– wy ko ny wa nie za dañ z za kre su ra tow ni c twa.
Fun kcje pre wen cy j ne, czy li te wska zy wa ne na bar dzo isto t ne w kszta³to wa niu sy -
ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, PSP re a li zu je po przez:
– roz po zna wa nie za gro ¿eñ po ¿a ro wych i in nych mie j s co wych za gro ¿eñ,
– nad zór nad prze strze ga niem prze pi sów prze ciwpo ¿a ro wych,
– wspó³pra cê z Sze fem Krajo we go Cen trum In fo r ma cji Kry mi na l nych w za kre -

sie nie zbêd nym do re a li za cji jego za dañ usta wo wych,
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– powo³ywa nie i odwo³ywa nie rze czoz na w ców do spraw za bez pie czeñ prze ciwpo -
¿a ro wych i nad zór nad ich dzia³alnoœci¹,

– wspie ra nie ini cja tyw spo³ecz nych w za kre sie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej i ra -
tow ni c twa,

– kon tro lo wa nie uz gad nia nia pro je któw bu do w la nych w za kre sie ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej,

– wstê p ne usta la nie przy czyn oraz oko li cz no œci po wsta nia i roz prze strze nia nia
siê po ¿a ru oraz mie js co we go za gro ¿e nia,

– oce na zgod no œci z wy ma ga nia mi ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej roz wi¹zañ te ch ni -
cz nych za sto so wa nych w obie kcie bu do w la nym,

– oce na zgod no œci wy ko na nia obie ktu bu dow la ne go z pro je ktem bu do w la nym,
– usta la nie spe³nie nia wy mo gów bez pie cze ñ stwa w zak³ad zie stwa rzaj¹cym za -

gro ¿e nie wyst¹pie nia po wa ¿ nej awa rii prze mys³owej,
– roz po zna wa nie mo ¿ li wo œci i wa run ków pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czych

przez jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej,
– wstê p ne usta la nie nie pra wid³owo œci, któ re przy czy ni³y siê do po wsta nia po ¿a ru 

oraz oko li cz no œci jego roz prze strze nie nia siê,
– zbie ra nie in fo r ma cji nie zbêd nych do wy ko na nia ana li zy po wa ¿ nej awa rii prze -

mys³owej i fo r mu³owa nie za le ceñ dla pro wadz¹cego zak³ad.
Usta wo we za da nia, któ re zo sta³y na³o¿o ne na PSP, od nosz¹ siê rów nie¿ do ko -

le j nej fun kcji sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, mia no wi cie fun kcji ope ra-
 cy j nej. Jej rea li zo wa nie zda je siê byæ naj bar dziej wi doczn¹ pu b li cz nie, eks po no -
wan¹ me dia l nie form¹ dzia³al no œci tej umun du ro wa nej, wy po sa ¿o nej w spe cja li -
sty czny sprzêt fo r ma cji. Do za dañ ope ra cy j nych PSP w za kre sie za pe w nia nia
bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go za li cza siê:
– orga ni zo wa nie i pro wa dze nie akcji ra to w ni czych w cza sie po ¿a rów, klêsk ¿y -

wio³owych lub li k wi da cji mie j s co wych za gro ¿eñ,
– wy ko ny wa nie po mo c ni czych spe cjali sty cz nych czyn no œci ra to w ni czych w cza -

sie klêsk ¿y wio³owych lub li k wi da cji mie j s co wych za gro ¿eñ przez inne s³u¿by
ra to w ni cze,

– dys po no wa nie oraz kie ro wa nie za so ba mi KSRG na ob sza rze kra ju, wo je wó dz -
twa b¹dŸ po wia tu po przez Krajo we Cen trum Ko or dy na cji Ra tow ni c twa
i Ochro ny Lud no œci, wo je wó dz kie sta no wi ska ko or dy na cji ra tow ni c twa, a ta k -
¿e mie j skie (po wia to we) b¹dŸ lo ka l ne sta no wi ska kie ro wa nia,

– wpro wa dza nie pod wy ¿szo nej go to wo œci ope ra cy j nej w PSP w sy tu a cji zwiê k -
szo ne go pra wdopo dobie ñ stwa ka ta stro fy na tu ra l nej lub awa rii te ch ni cz nej,
któ rych sku t ki mog¹ za gro ziæ ¿y ciu lub zdro wiu du ¿ej li cz by osób, mie niu
w wie l kich roz mia rach albo œro do wi sku na zna cz nych ob sza rach, oraz w przy -
pa d ku wyst¹pie nia i utrzy my wa nia siê wzmo ¿o ne go zagro¿enia po¿arowego.
PSP pe³ni rolê stra ¿ ni ka pub li cz ne go w kon te k œcie prze strze ga nia prze pi sów

prze ciwpo ¿a ro wych. Jest ona na stê p stwem wype³nia nia za dañ w³aœci wych
dzia³aniom kon tro l no-roz po zna w czym. Za li cza siê do nich:
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– kon tro lê prze strze ga nia prze pi sów prze ciwpo ¿a ro wych,
– oce nê zgod no œci z wy ma ga nia mi ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej roz wi¹zañ te ch ni -

cz nych za sto so wa nych w obie kcie bu do w la nym,
– oce nê zgod no œci wy ko na nia obie ktu bu dow la ne go z pro je ktem bu do w la nym,
– usta la nie spe³nie nia wy mo gów bez pie cze ñ stwa w zak³ad zie stwa rzaj¹cym za -

gro ¿e nie wyst¹pie nia po wa ¿ nej awa rii prze mys³owej,
– wstê p ne usta la nie nie pra wid³owo œci, któ re przy czy ni³y siê do po wsta nia po ¿a ru 

oraz oko li cz no œci jego roz prze strze nie nia siê.
Przyk³ado wo, w 2008 roku PSP prze pro wa dzi³a 42 362 kon tro le, któ re objê³y

56 941 obie któw, w tym obie kty u¿y te cz no œci pu b li cz nej, pro du kcy j ne i ma ga zy -
no we, za mie sz ka nia zbio ro we go oraz bu dyn ki mie sz ka l ne wie lo ro dzin ne40. Wy -
szcze gól nie nie przed mio tu kon tro li w 2008 r. poka zano na ry s. 2.

Re a li za cja po wy ¿szych obo wi¹zków sta no wi pod sta wê do dzia³añ re stry kcy j -
nych PSP. Orze ka nie kar i ich wy ko ny wa nie ogra ni czo ne zo sta³y przez usta wo -
da w cê jed nak je dy nie do pra wa nak³ada nia grzy w ny w dro dze man da tu
ka r ne go41, a ta k ¿e praw na da nych ko men dan tom po wia to wym (mie j skim) PSP,
jako or ga nom te re no wej ad mi ni stra cji ze spo lo nej42. Do praw tych za li czaj¹ siê
w dro dze de cy zji administracyjnej:
– na ka za nie usu niê cia stwier dzo nych uchy bieñ w usta lo nym te r mi nie,
– wstrzy ma nie ro bót (prac), za ka za nie u¿y wa nia ma szyn, urz¹dzeñ lub œro d ków

trans po rto wych oraz eks plo a ta cji po mie sz czeñ, obie któw lub ich czê œci, je ¿e li
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Rys. 2. Kon trole PSP w ra mach re aliz acji dzia³añ re strykc yjny ch w 2008 r.

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie: http://www.straz.gov.pl/page/in dex.php?str=1022
(21.02.2013 r.).

40  http://www.straz.gov.pl/page/in dex.php?str=1022 (21.02.2013 r.).
41  Art. 23, pkt. 6 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.
42  Art. 26, pkt. 6.



stwier dzo ne uchy bie nia mog¹ po wo do waæ za gro ¿e nie ¿y cia lu dzi lub bez po -
œred nie nie bez pie czeñ stwo po wsta nia po ¿a ru, pod ry go rem naty ch mia sto wej
wyko na l no œci.
Wska za ne po wy ¿ej dzia³ania re stry kcy j ne maj¹ cha ra kter bez po œred ni

w zwi¹zku z usta wo wym fun kcjo no wa niem PSP w sy ste mie bez pie cze ñ stwa pu-
bli cz ne go. W od nie sie niu do za pi sów Ko de ksu Wy kro czeñ43, mo ¿ na jed nak mó -
wiæ rów nie¿ o dzia³aniach po œred nich w tym za kre sie. S¹ one zwi¹zane z nie -
ostro ¿ nym ob cho dze niem siê z og niem lub wy kra cza niem prze ciw ko prze pi som
do tycz¹cym za po bie ga nia i zwa l cza nia po ¿a rów. Kary w³aœci we temu ob sza ro wi
wy kro czeñ wy mie rza s¹d re jo no wy, zaœ ini cja to rem ich wy mie rze nia mo¿e byæ
PSP. Oso ba spe³niaj¹ca wspo mnia ne za³o¿e nia Ko de ksu Wy kro czeñ pod le ga ka -
rze are sztu, grzy w ny albo ka rze na ga ny. Karê are sztu wy mie rza siê w dniach.
Mo¿e ona trwaæ naj kró cej 5 dni, najd³u¿ej zaœ 30 dni. Grzy w nê wy mie rza siê
w wy so ko œci od 20 do 5000 z³otych, przy czym bie rze siê pod uwa gê do cho dy
spra w cy, jego wa run ki oso bi ste i ro dzin ne, sto sun ki maj¹tko we i mo ¿ li wo œci za -
ro b ko we. Karê grzy w ny mo¿e wy mie rzyæ rów nie¿ po li cja w dro dze man da tu, ale
je dy nie bez po œred nio po pope³nie niu wy kro cze nia. Na³o¿e nie grzy w ny w dro dze
man da tu ka r ne go nie mo¿e nast¹piæ po up³ywie 14 dni od daty uja w nie nia czy -
nu44.

Re a su muj¹c, PSP jest in te gra l nym ele men tem sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li -
cz ne go. Na³o¿o ne na ni¹ usta wo wo za da nia wpi suj¹ siê w fun kcje tego sy ste mu,
sta no wi¹c bar dzo isto t ny wk³ad w za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li -
cz ne go na p³asz czy Ÿ nie dzia³añ retro spe ktyw ne go oraz pro spe ktyw ne go iden tyfi -
ko wa nia za gro ¿eñ, no r mo wa nia, insty tucjo nalizo wa nia, ope ra cy j nych, pre wen-
cy j nych i re stry kcy j nych.

3. Re la cje sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go z in ny mi
pod mio ta mi bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa w od nie sie niu

do Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej

Opis re la cji sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go z in ny mi pod mio ta mi bez -
pie cze ñ stwa pa ñ stwa w od nie sie niu do PSP na le ¿y roz pocz¹æ od okre œle nia, ja kie
pod mio ty bêd¹ bra ne pod uwa gê. Ko nie cz ne jest przy tym pa miê taæ, by ich ze sta -
wie nie nawi¹zywa³o do ce lów i fun kcji sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. 

K. Sien kie wicz - Ma³yju rek i Z.T. Ni czy po ruk do pod mio tów bez pie cze ñ stwa
pa ñ stwa, któ re fun kcjo nuj¹ w sfe rze bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, za li czaj¹45: 
– Pa r la ment RP,
– Pre zy den ta RP,
– Radê Mi ni strów z Pre mie rem na cze le,
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43  Art. 82 usta wy z 20 maja 1971 r. Ko deks wy kro czeñ (DzU z 2010 r. nr 46, poz. 275, z póŸn. zm.).
44  http://www.epo ra dy24.pl/in ter we nio wala_straz_po za r na___czy_be dzie_kara_,py ta nia,6,63,

1010.html (21.02.2013 r.).
45  Sien kie wicz - Ma³yju rek K., Ni czy po ruk Z.T.: op. cit, s. 28.



– wo je wo dów,
– sa morz¹dy wo je wó dz kie,
– sa morz¹dy po wia to we,
– sa morz¹dy gmin ne.

Za tra f no œci¹ po wy ¿sze go ze sta wie nia prze ma wia ki l ka ar gu men tów. Pie r w -
szym z nich jest nie zwy kle sze ro ki przed miot bez pie cze ñ stwa na ro do we go,
w tym jego inte gra l ne go ele men tu – bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. Odwo³anie do
sto sun ków spo³ecz nych, norm mo ra l nych oraz regu³ wspó³¿y cia spo³ecz ne go,
któ re za pe w niaj¹ ochro nê oby wa te la jako jed no stki, ca³ego spo³ecze ñ stwa oraz
mie nia przed wsze l ki mi nie bez pie czeñ stwami zdaj¹ siê po twier dzaæ po wy¿sz¹
tezê. Ponad to, za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa oby wa te lom to kon sty tucy j ny obo -
wi¹zek pa ñ stwa46. Lo gi cz nym na stê p stwem tre œci po wy ¿szej re gu la cji pra wnej
jest na³o¿e nie sto so w nych za dañ na pod mio ty w³adzy pu b li cz nej. Nie spo sób po -
min¹æ w tym mie j s cu w³adz lo ka l nych, w któ rych ko m pe ten cjach rów nie¿ le¿y
sze ro ko ro zu mia ne bez pie cze ñ stwo przed sta wi cie li spo³ecz no œci lo ka l nych47.

Pa r la ment RP to pie r wszy z oma wia nych, dwu i z bo wy (izba ni ¿ sza – Sejm,
izba wy ¿sza – Se nat) pod miot bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa. Sta no wi or gan w³adzy
usta wo da w czej w Rze czypo spo li tej Pol skiej. Wœród jego ko m pe ten cji, w od nie -
sie niu do PSP jako ele men tu sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, na le ¿y wy -
mie niæ48:
1. W ra mach ko m pe ten cji Se j mu RP:

– usta na wia nie pra wa w dzie dzi nie bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go (m.in. bez pie -
cze ñ stwa po ¿a ro we go, po wo dzio we go, trans po rtu, w tym trans po rtu ma te -
ria³ów nie bez pie cz nych, u¿y t ko wa nia obie któw bu do w la nych),

– kszta³to wa nie po li ty ki bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, w tym wy ty cz nych, in -
stru kcji i pro ce dur obo wi¹zuj¹cych PSP,

– za twier dza nie bu d¿e tu z prze zna cze niem dla PSP,
– wy ra ¿a nie zgo dy na przed³u¿a nie sta nu wyj¹tko we go lub sta nu klê ski ¿y -

wio³owej,
– nad zór nad se kto rem ope ra cy j nym bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go (czy li nad -

zór nad PSP),
– mo ¿ li woœæ two rze nia ko mi sji œle d czych do ba da nia spraw zwi¹za nych z PSP, 

a isto t nych z pun ktu wi dze nia opi nii pu b li cz nej.
2. W ra mach ko m pe ten cji Se na tu RP:

– ini cjo wa nie i opi nio wa nie uchwa la nych przez Sejm ustaw tra ktuj¹cych
o PSP i jej za da niach,
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46  Art. 5  Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej z 2 kwie t nia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78, poz. 483,
z póŸn.zm.).

47  Sien kie wicz - Ma³yju rek K., Ni czy po ruk Z.T.: op. cit, s. 28.
48  Ki t ler W.: op. cit, s. 197–200.



– czyn no œci spra w dzaj¹ce uchy bie nia i wnio sko wa nie o do ko ny wa nie ewen tu -
a l nych  zmian w aktach pra wnych tra ktuj¹cych o PSP i jej ko m pe ten cjach
w ra mach sy ste mu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go,

– pra wo do wy stê po wa nia z ini cja tyw¹ usta wo dawcz¹ w dzie dzi nie bez pie cze ñ -
stwa i porz¹dku pub li cz ne go, tra ktuj¹ca o PSP i jej za da niach,

– roz pa try wa nie usta wy bu d¿e to wej,
– roz pa try wa nie i opra co wy wa nie z w³as nej ini cja ty wy spraw do tycz¹cych PSP

przez ko mi sjê Se na tu.
Pre zy dent RP, jako stra ¿ nik bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa49, mo¿e wp³ywaæ na fun k -

cjo no wa nie ele men tów sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. Cha ra kter tego
wp³ywu,  z pun ktu wi dze nia PSP, wy ni ka z50:
– mo ¿ li wo œci za twier dza nia, przed sta wia nia do Try bu na³u Kon sty tucy jne go

b¹dŸ we to wa nia ustaw uchwa la nych przez Sejm RP, a tra ktuj¹cych o aspe ktach
fun kcjo no wa nia PSP w œro do wi sku bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa,

– mo ¿ li wo œci wy stê po wa nia do Try bu na³u Kon sty tucy jne go o usta le nie zgod no -
œci z Kon sty tucj¹ RP fun kcjo nuj¹cych ju¿ w œro do wi sku pra wnym pa ñ stwa
ustaw zwi¹za nych z PSP i ob sza rem jej ko m pe ten cji,

– mo ¿ li wo œci za twier dza nia i wy da wa nia aktów urzê do wych w³aœci wych spra -
wom bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go (w tym bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, po wo -
dzio we go itp.),

– ko nie cz no œci pro wa dze nia ana li zy i oce ny za gro ¿eñ, a ta k ¿e uru cha mia nie pra w  -
nie dopu sz cza l nych dzia³añ, ce lem prze ciw dzia³ania tym za gro ¿e niom,

– de cy zy j noœæ w spra wie u¿y cia od dzia³ów i pod od dzia³ów Si³ Zbro j nych RP do
po mo cy PSP w sy tu a cjach tego wy ma gaj¹cych.
W za kre sie i na za sa dach okre œlo nych w Kon sty tu cji RP i usta wach, na Radê

Mi ni strów z Pre mie rem na cze le, zo sta³y na³o¿o ne na stê puj¹ce, do tycz¹ce przed -
mio tu ni nie j szych roz wa ¿añ, za da nia51:
– za pe w nia nie wy ko na w stwa ustaw, a ta k ¿e wy da wa nie roz porz¹dzeñ do ty -

cz¹cych za kre su za da nio we go i fun kcjo no wa nia PSP w stru ktu rach sy ste mu
bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go i in nych pod sy ste mów sy ste mu bez pie cze ñ stwa
na ro do we go,

– ko or dy na cja i kon tro la prac or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej, zrela tywi zo wa -
nych fun kcjo na l nie i kom pe ten cyj nie z PSP,

– uchwa la nie pro je ktu bu d¿e tu pa ñ stwa, a ta k ¿e kie ro wa nie jego wy ko na niem,
uchwa la nie za mkniê cia ra chun ków pa ñ stwo wych i spra woz da w czoœæ z wy ko -
na nia bu d¿e tu,

– za pe w nia nie sze ro ko ro zu mia ne go bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go.
Po wy ¿sze ele men ty na kre œlaj¹ je dy nie za kre sy re la cji po miê dzy PSP jako czê -

œci¹ sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go a Rad¹ Mi ni strów. Bar dziej szcze -
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49  Art. 126, pkt 2 Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej.
50  http://www.pre zy dent.pl/pre zy dent/ko m pe ten cje/ (27.03.2013 r.).
51  Art. 146, pkt 4 Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej.



gó³owe  in fo r ma cje na ten te mat zna leŸæ mo ¿ na w usta wie o dzia³ach ad mi ni-
stra cji rz¹do wej52. Wa r to przy tym zwró ciæ uwa gê na spra wy rea li zo wa ne przez
po szcze gó l nych mi ni strów, któ rzy kie ruj¹ dzia³ami ad mi ni stra cji rz¹do wej.
Bior¹c bo wiem pod uwa gê przy to czo ne de fi ni cje bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go,
mo ¿ na dojœæ do wnio sku, ¿e aspe kty pro ble ma ty ki re la cji sy ste mu bez pie cze ñ -
stwa pub li cz ne go z in ny mi pod mio ta mi bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa w od nie sie niu
do PSP bêd¹ w³aœci we w zde cy do wa nie sze r szym spe ktrum, ni¿ je dy nie patrz¹c
na nie przez pry z mat dzia³u spraw we wnê trz nych.

Re la cje po miê dzy PSP a Rad¹ Mi ni strów s¹ naj bar dziej wi do cz ne w ze sta wio -
nych po ni ¿ej spra wach obe j mo wa nych przez wy bra ne dzia³y ad mi ni stra cji
rz¹do wej53:
l w dzia le ad mi ni stra cji pu b li cz nej54: or ga ni za cja i re fo r my urzê dów ad mi ni -

stra cji pu b li cz nej oraz pro ce dur admi ni stra cyj nych, ze spo lo na ad mi ni stra cja
rz¹dowa w wo je wó dztwie,  prze ciw dzia³anie oraz usu wa nie sku t ków klêsk ¿y -
wio³owych i in nych po do bnych zda rzeñ za gra ¿aj¹cych bez pie cze ñ stwu oby -
wa te li,

l w dzia le bu d¿e tu55: opra co wy wa nie bu d¿e tu pa ñ stwa, sy ste my fi nan so wa nia
sa morz¹du tery to rial ne go, sfe ry bu d¿e to wej oraz bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa,

l w dzia le fi nan se pu b li cz ne56: fi nan so wa nie jed no stek re a li zuj¹cych za da nia
ob jê te bu d¿e tem pa ñ stwa, fi nan so wa nie sa morz¹du tery to rial ne go, 

l w dzia le go spo dar ka57: kszta³to wa nie wa run ków po dej mo wa nia i wy ko ny wa -
nia dzia³al no œci go spo da r czej (przez fun kcjo na riu szy pu b li cz nych), 

l w dzia le bu dow ni c two, lo ka l ne pla no wa nie i zago spoda ro wa nie prze strzen ne
oraz mie szka lni c two58: bu dow ni c two, nad zór archite ktonicz no-budo wla ny
w sfe rze pu b li cz nej,

l w dzia le go spo dar ka wod na59: ochro na prze ciwpo wo dzio wa, w tym bu do wa,
mode r ni za cja oraz utrzy ma nie urz¹dzeñ wod nych za bez pie czaj¹cych przed
po wo dzi¹ oraz ko or dy na cja przed siê w ziêæ s³u¿¹cych os³onie i ochro nie prze -
ciwpo wo dzio wej, utrzy ma nie in fra stru ktu ry wod nej zwi¹za nej z wo da mi
œródl¹do wy mi,

l w dzia le info rma ty za cja60: sy ste my i sie ci tele infor maty cz ne ad mi ni stra cji pu -
b li cz nej, te ch no lo gie i te ch ni ki info rma cy j ne, stan dar dy info rma ty cz ne, za -
sto so wa nia te ch no lo gii info rma ty cz nych w PSP,
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52  Usta wa o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej (DzU z 2007 r. nr 65, poz. 437).
53  Art. 5 usta wy z 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej.
54  Art. 6, pkt 1, tam¿e.
55  Art. 7 usta wy z 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej.
56  Art. 8, pkt 2 usta wy z 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej.
57  Art. 9, pkt 2 usta wy z 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej.
58  Art. 9a, pkt 1 usta wy z 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej.
59 Art. 11, pkt 1 usta wy z 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej.
60  Art. 12a usta wy z 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej.



l w dzia le spra wy we wnê trz ne61: ochro na bez po œred nio bez pie cze ñ stwa i po -
rz¹dku pub li cz ne go, zarz¹dza nie kry zy so we, ob ro na cy wi l na, ochro na prze -
ciw po¿a ro wa, 

l w dzia le zdro wie62: or ga ni za cja i nad zór nad sy ste mem Pa ñ stwo we Ra tow ni c -
two Me dy cz ne.
Rola Rady Mi ni strów uwi do cz nia siê rów nie¿ po przez fakt, i¿ Ko men dan ta

G³ów ne go powo³uje i odwo³uje spo œród ofi ce rów PSP Pre zes Rady Mi ni strów, na 
wnio sek mi ni stra w³aœci we go do spraw we wnê trz nych63.

Przed sta wi ciel Rady Mi ni strów w ad mi ni stra cji te re no wej o naj wy ¿szych
upra w nie niach do tycz¹cych PSP to wo je wo da. Do ko m pe ten cji wo je wo dy
w kon te k œcie re la cji z PSP jako ele men tem sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go
za li cza siê64:
– ko or dy na cjê i kon tro lê wy ko na w stwa pol skich aktów pra wnych tra ktuj¹cych

o fun kcjo no wa niu PSP i jej ko m pe ten cjach,
– do sto sowy wa nie ce lów po li ty ki Rady Mi ni strów w za kre sie fun kcjo no wa nia

PSP w sy ste mie bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go do uwa run ko wañ œro do wisk
i spo³ecz no œci lo ka l nych,

– za pe w nia nie wspó³dzia³ania PSP z po zo sta³ymi or ga na mi ad mi ni stra cji rz¹do -
wej i or ga na mi ad mi ni stra cji sa morz¹do wej w wo je wó dztwie,

– kie ro wa nie dzia³al no œci¹ PSP, po zo sta³ych or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej
i or ga nów ad mi ni stra cji sa morz¹do wej w za kre sie za po bie ga nia za gro ¿e niu ¿y -
cia, zdro wia lub mie nia oraz za gro ¿e niom œro do wi ska, bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa
i utrzy ma nia porz¹dku pub li cz ne go, ochro ny praw oby wa te l skich, a ta k ¿e za -
po bie ga nia klê skom ¿y wio³owym i in nym nad zwy cza j nym za gro ¿e niom oraz
zwa l cza nia i usuwania ich skutków, 

– do ko ny wa nie oce ny sta nu za bez pie cze nia prze ciwpo wo dzio wego wo je wó dz -
twa, opra co wy wa nie pla nu ope racy j ne go ochro ny przed po wo dzi¹ oraz og³asza -
nie i odwo³ywa nie po go to wia i ala r mu prze ciwpo wo dzio wego,

– wy ko ny wa nie i ko or dy na cjê za dañ w za kre sie bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa oraz
zarz¹dza nia kry zy so we go.
Do da t ko we za da nia w kon te k œcie przed mio tu ni nie j szych roz wa ¿añ do sta r -

czaj¹ za pi sy usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym, w myœl któ rych wo je wo da65:
– kie ru je dzia³ania mi PSP w za kre sie moni to ro wa nia, pla no wa nia, re a go wa nia

i usu wa nia sku t ków za gro ¿eñ na te re nie wo je wó dz twa,
– re a li zu je wy ty cz ne wo je wó dz kich pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go,
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61  Art. 29 usta wy z 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej.
62  Art. 33 usta wy z 4 wrze œ nia 1997 r. o dzia³ach ad mi ni stra cji rz¹do wej.
63  Art. 9, pkt 2 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej).
64  Art. 22 usta wy z 29 sty cz nia 2009 r. o wo je wo dzie i ad mi ni stra cji rz¹do wej w wo je wó dztwie

(DzU z 2009 r. nr 31, poz. 206, z póŸn. zm.).
65  Art. 14, pkt 2 usta wy z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym (DzU z 2007 r. nr 89,

poz. 590, z póŸn. zm.).



– zarz¹dza, or ga ni zu je i pro wa dzi szko le nia, æwi cze nia i tre nin gi z za kre su
zarz¹dza nia kry zy so we go z udzia³em przed sta wi cie li PSP,

– wnio sku je o u¿y cie od dzia³ów i pod od dzia³ów Si³ Zbro j nych RP na po trze by
wspó³dzia³ania z PSP w sy tu a cjach prze wi dzia nych w tej usta wie,

– or ga ni zu je wy ko ny wa nie za dañ z za kre su ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
w któ rych PSP rów nie¿ ma swój udzia³.
Przed stawi cie l stwo Rady Mi ni strów w wo je wó dztwie na da je wo je wo dzie ko m  -

pe ten cje rów nie¿ w sto sun ku do w³aœci wych ofi ce rów fun kcy j nych PSP.  Ko -
men dan ta woje wó dz kie go PSP powo³uje bo wiem mi ni ster w³aœci wy do spraw
we wnê trz nych na wnio sek Ko men dan ta G³ów ne go PSP z³o¿o ny do pie ro po uzy -
ska niu zgo dy wo je wo dy. Opi nia wo je wo dy jest wy ma ga na rów nie¿ w przy pa d ku
odwo³ywa nia ko men dan ta woje wó dz kie go PSP66.

Sa morz¹d wo je wó dz twa ma, w sto sun ku do wo je wo dy, mo c no ogra ni czo ne
ko m pe ten cje w re la cji z PSP. Niemniej jed nak, jego za da nia w³asne za wie -
raj¹ spra wy w³aœci we edu ka cji pu b li cz nej, ochro nie zdro wia, ochro nie œro do wi -
ska, ochro nie prze ciwpo wo dzio wej, dro gom pu b li cz nym oraz bez pie cze ñ stwu
pub li cz ne mu67. Wszy stkie po wy ¿sze zwi¹zane s¹ bez po œred nio b¹dŸ po œred nio
z ob sza rem dzia³al no œci PSP. 

Sa morz¹d wo je wó dz twa wy ko nu je za da nia pu b li cz ne o cha ra kte rze wo je wó dz  -
kim, któ re nie s¹ za strze ¿o ne usta wa mi na rzecz or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej. 
Mo ¿ na wiêc po wie dzieæ, ¿e jest on bar dzo œci œle zwi¹zany z pro ce sem œwia d cze -
nia us³ug pu b li cz nych, w tym us³ug bez pie cze ñ stwa, œwia d czo nych spo³ecz no -
œciom lo ka l nym wo je wó dz twa przez PSP.

Do pod mio tów bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa za li cza siê rów nie¿ sa morz¹dy po wia -
to we. Wy ko nuj¹ one za da nia spó j ne z tymi, przy pi sa ny mi sa morz¹dom wo je -
wó dz kim w kon te k œcie ich re la cji z PSP. Mo ¿ na wiêc mó wiæ o wy ko ny wa niu
przez po wiat za dañ  pu b li cz nych o cha ra kte rze ponad gmin nym w za kre sie68:
– edu ka cji pu b li cz nej,
– pro mo cji i ochro ny zdro wia,
– dróg pu b li cz nych,
– ochro ny œro do wi ska,
– porz¹dku pub li cz ne go i bez pie cze ñ stwa oby wa te li,
– ochro ny prze ciwpo wo dzio wej,
– za pe w nie nia wy ko ny wa nia okre œlo nych w usta wach za dañ i ko m pe ten cji kie -

ro w ni ków po wia to wych s³u¿b, in spe kcji i stra ¿y, w tym ko men dan tów po wia -
to wych (mie j skich) PSP.
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66  Art. 12, pkt 1 i pkt 2 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.
67  Art. 14, pkt 1 usta wy z 5 cze r w ca  1998 r. o sa morz¹dzie wo je wó dz kim (DzU z 1998 r. nr 91,

poz. 576, z póŸn. zm.).
68  Art. 4, pkt 1, pkt 2 usta wy z 5 cze r w ca 1998 r. o sa morz¹dzie po wia to wym (DzU z 2001 r. nr 142,

poz. 1592, z póŸn. zm.).



Kie ro w ni kiem jed no stek orga niza cy j nych po wia tu oraz zwie rz ch ni kiem po -
wia to wych s³u¿b, in spe kcji i stra ¿y (w tym ko men dan ta po wia to we go b¹dŸ mie j -
skie go PSP) jest sta ro sta. To przed sta wi ciel sa morz¹du po wia to we go, któ ry
rów nie¿ re a li zu je za da nia isto t ne z pun ktu wi dze nia fun kcjo no wa nia PSP jako
ele men tu sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go69.

Spra wuj¹c zwie rzch ni c two w sto sun ku do ko men dan ta po wia to we go (mie j -
skie go) PSP70:
– za twier dza pro gram dzia³ania PSP na ob sza rze po wia tu,
– uz gad nia dzia³anie PSP z in ny mi s³u¿ ba mi i stra ¿a mi na ob sza rze po wia tu,
– w sy tu a cjach szcze gó l nych kie ru je wspó l ny mi dzia³ania mi PSP oraz in nych

s³u¿b i stra ¿y na ob sza rze po wia tu,
– w uza sa d nio nych przy pa d kach zle ca prze pro wa dze nie kon tro li dzia³al no œci PSP.

Jego ko m pe ten cje w sto sun ku do powo³ywa nia i odwo³ywa nia ko men dan ta
po wia to we go (mie j skie go) PSP s¹ ana lo gi cz ne to ko m pe ten cji wo je wo dy na
szcze b lu wo je wó dz kim. 

Ko men dan ta po wia to we go (mie j skie go) PSP powo³uje bo wiem ko men dant
wo je wó dz ki PSP w po ro zu mie niu ze sta rost¹. Jego opi nia wy ma ga na jest rów nie¿ 
w przy pa d ku odwo³ywa nia ko men dan ta po wia to we go (mie j skie go) PSP71.

Za pi sy usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym usta na wiaj¹ sta ro stê or ga nem
w³aœci wym w spra wach zarz¹dza nia kry zy so we go na ob sza rze po wia tu.
W zwi¹zku z po wy ¿szym72:
– kie ru je on dzia³ania mi PSP w za kre sie moni to ro wa nia, pla no wa nia, re a go wa -

nia i usu wa nia sku t ków za gro ¿eñ na te re nie wo je wó dz twa,
– re a li zu je wy ty cz ne wo je wó dz kich pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go,
– zarz¹dza, or ga ni zu je i pro wa dzi szko le nia, æwi cze nia i tre nin gi z za kre su

zarz¹dza nia kry zy so we go z udzia³em przed sta wi cie li PSP,
– wnio sku je o u¿y cie od dzia³ów i pod od dzia³ów Si³ Zbro j nych RP na po trze by

wspó³dzia³ania z PSP w sy tu a cjach prze wi dzia nych w tej usta wie,
– or ga ni zu je i re a li zu je za da nia PSP z za kre su ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej.

Gmi na sta no wi w Pol sce pod sta wow¹ wspól no tê sa morz¹dow¹. Do za kre su
obo wi¹zków gmin na le¿¹ wszy stkie spra wy pu b li cz ne o zna cze niu lo ka l nym,
nieza strze ¿o ne usta wa mi na rzecz in nych pod mio tów73.
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69  Art. 35, pkt 2 usta wy z 5 cze r w ca 1998 r. o sa morz¹dzie po wia to wym (DzU z 2001 r. nr 142,
poz. 1592, z póŸn. zm.).

70  Art. 35, pkt 3 usta wy z 5 cze r w ca 1998 r. o sa morz¹dzie po wia to wym.
71  Art. 13, pkt 1 i pkt 3 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.
72  Art. 17, pkt 1 i pkt 2 usta wy z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym (DzU z 2007 r.

nr 89, poz. 590, z póŸn. zm.).
73  Art. 6, pkt 1 usta wy z 8 ma r ca 1990 r. o sa morz¹dzie gmin nym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591,

z póŸn. zm.).



Z uwa gi na za da nie za spo ka ja nia przez gmi ny zbio ro wych po trzeb wspól not je 
sta no wi¹cych, mo ¿ na mó wiæ w tym kon te k œcie o re a li za cji na stê puj¹cych, isto t -
nych dla fun kcjo no wa nia PSP, spraw74:
– ochro na œro do wi ska,
– gmin ne dro gi, uli ce, mo sty, pla ce oraz or ga ni za cja ru chu dro go we go,
– ochro na zdro wia,
– edu ka cja pu b li cz na,
– bez pie cze ñ stwo i porz¹dek pu b li cz ny,
– ochro na prze ciw po¿a ro wa,
– ochro na po wo dzio wa.

Wójt (bu r mistrz, pre zy dent mia sta), jako or gan w³adzy gmi ny, nie ma bez po -
œred nie go prze³o¿e nia na wy bór b¹dŸ odwo³anie ko men dan tów PSP. Jest jed nak
or ga nem w³aœci wym w spra wach zarz¹dza nia kry zy so we go na ob sza rze gmi ny75.
Jego za da nia w kon te k œcie przed mio to wych roz wa ¿añ s¹ ana lo gi cz ne z tymi,
na³o¿o ny mi na wo je wo dê oraz sta ro stê.

Wiê cej, rola wó j ta (bu r mi strza, pre zy den ta mia sta) pod kre œla na jest przez za -
pi sy usta wy o sta nie klê ski ¿y wio³owej. Na mocy jej po sta no wieñ to w³aœci wy
mie j s co wo wójt (bu r mistrz, pre zy dent mia sta) kie ru je dzia³ania mi pro wa dzo ny -
mi na te re nie gmi ny w celu za po bie ¿e nia sku t kom klê ski ¿y wio³owej lub ich usu -
niê cia76. Za kres tych dzia³añ obe j mu je wy da wa nie po le ceñ wi¹¿¹cych:
– kie ro w ni kom za so bów ra to w ni czych ocho t ni czych stra ¿y po ¿a r nych oraz PSP

dzia³aj¹cych na ob sza rze w³as nej gmi ny,
– kie ro w ni kom za so bów ra to w ni czych ocho t ni czych stra ¿y po ¿a r nych oraz PSP,

prze ka za nych przez w³aœci we or ga ny do dys po zy cji wó j ta i skie ro wa nych do
wy ko ny wa nia za dañ na ob sza rze gmi ny77.
Re a su muj¹c, PSP, tra kto wa na przez pry z mat ele men tu sy ste mu bez pie cze ñ -

stwa po wszech ne go, po zo sta je w re la cjach z po zo sta³ymi, opi sa ny mi po wy ¿ej
pod mio ta mi bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa. Naj sil nie j sze zrela tywi zo wa nie jest do -
strze ga l ne w przy pa d ku or ga nów i in sty tu cji w³aœci wych spra wom we wnê trz nym 
pa ñ stwa. Nie mniej jed nak, zi den tyfi kowa ne re la cje po œred nie s¹ rów nie¿ bar dzo
isto t ne dla fun kcjo no wa nia tej umun du ro wa nej fo r ma cji, a ta k ¿e ca³ego sy ste mu
bezpieczeñstwa publicznego. 
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74  Art. 7, pkt 1 usta wy z 8 ma r ca 1990 r. o sa morz¹dzie gmin nym.
75  Art. 19, pkt 1 usta wy z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym.
76  Art. 9, pkt 1 u sta wy z 18 kwie t nia 2002 r. o sta nie klê ski ¿y wio³owej (DzU z 2002 r. nr 62,

poz. 558, z póŸn. zm.).
77  Art. 9, pkt 2 u sta wy z 18 kwie t nia 2002 r. o sta nie klê ski ¿y wio³owej.



4. Pod su mo wa nie

PSP jako wiod¹ca na wie lu p³asz czy z nach ra to w ni czych or ga ni za cja w kra ju,
jest jed nym z in te gra l nych ele men tów sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, sta -
no wi¹cego ele ment sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go w Pol sce. 

G³ów nym dete r mi nan tem, wpi suj¹cym PSP w oma wia ny sy stem, jest za kres
za dañ, ja kie na³o¿o no na tê umun du ro wan¹ i wy po sa ¿on¹ w spe cja li sty czny
sprzêt fo r ma cjê za po œred ni c twem obo wi¹zuj¹cych aktów pra wnych. 

Mie j s ce PSP jako ele men tu sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go w fun kcjo -
na l nym mo de lu sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go, zlo kali zo wa ne jest w zbio -
rze œro d ków i na rzê dzi bez pie cze ñ stwa, z któ re go siê cze r pie dla re a li za cji
okreœlonych funkcji. 

PSP nie sta no wi pod sy ste mu hie rar chi cz nie ni ¿ sze go w sto sun ku do sy ste mu
bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. Cha ra kte ryzu je siê na to miast atry bu tem zor gani zo -
wa nia, co ukie run ko wu je j¹ na osi¹ga nie efe ktu sy ne r gii, dziê ki spra w ne mu funk -
cjo no wa niu za so bów (oso bo wych, rze czo wych, info rma cy j nych i fi nan so wych) j¹ 
sta no wi¹cych, w ra mach rea li zo wa nych, na rzu co nych przez usta wo da w cê za dañ.
PSP jako ele ment zbio ru œro d ków i na rzê dzi bez pie cze ñ stwa, mo¿e byæ rów nie¿
ele men tem in nych pod sy ste mów sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go (m.in.
krajo we go sy ste mu ratow niczo- gaœni cze go). Re a su muj¹c, PSP jest or ga ni zacj¹
ra to w nicz¹.

Fakt tra kto wa nia PSP jako ele men tu sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go
uza sad nia ko nie cz noœæ ana li zy re la cji po miê dzy t¹ or ga ni zacj¹ a po zo sta³ymi
pod mio ta mi bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa. Bior¹c pod uwa gê wy ni ki po czy nio nych
na ka r tach ni nie j szej pra cy roz wa ¿añ, mo ¿ na uz naæ, ¿e PSP po zo sta je w re la cji
z Pa r la men tem RP, Pre zy den tem RP, Rad¹ Mi ni strów z Pre mie rem na cze le, wo -
je wo da mi, sa morz¹dami woje wó dz ki mi, sa morz¹dami po wia to wy mi, a ta k ¿e sa -
morz¹dami gmin ny mi. Naj sil nie j sze zrela tywi zo wa nie do strze ga l ne jest jed nak
w przy pa d ku or ga nów i in sty tu cji w³aœciwych sprawom wewnêtrznym pañstwa. 
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Pawe³ GROMEK

Rafa³ WRÓBEL

Ma g da le na GIKEWICZ

Ana ly sis of Pu b lic Sa fe ty Sy stem and its
Re la tions with ot her Na tio nal Sa fe ty Sub jects

with Re gard to Po lish Sta te Fire Se r vi ce

The Sta te Fire Se r vi ce (PSP) is a le a ding ele ment in many sa fe ty are as  of
pu b lic sa fe ty sy stem in Po land. The main re a son of par ti ci pa ting PSP in the
sy stem is its sco pe of le gal du ties. PSP is pla ced among the ot her man ners
and to ols in fun c tio nal mo del of na tio nal sa fe ty sy stem. The or ga ni za tion
can be used for fu l fil l ment of many dif fe rent, but very im po r tant  sa fe ty
fun c tions. PSP is not a sub sy stem of pu b lic sa fe ty sy stem, whe re as it has an
orga ni za tio nal cha rac te ri stic at tri bu te. This fact le ads to achie ve a sy ne r gy
ef fect by all PSP ele ments, ta king all le gal du ties into con si de ra tion, and
con sti tu ting PSP as the or ga ni za tion in a syn the tic me a ning. As PSP is
in te gral ele ment of the pu b lic sa fe ty sy stem and the na tio nal sa fe ty sy stem,
it is in relation with the Polish Parliament, The Polish President, The
Cabinet, the governors and  the local government.
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mgr Iwo na £AD ZIAK

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Zarz¹dza nie ry zy kiem w ucze l niach pu b li cz nych
na przyk³ad zie Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej

jako jed no stki se kto ra fi nan sów pu b li cz nych

1. Wstêp

Nie ustan nie za chodz¹ce zmia ny we wspó³cze s nym œwie cie, brak sta bi li za cji,
za ostrzaj¹ca siê kon ku ren cyj noœæ i wzrost ry zy ka ryn ko we go po wo duj¹, ¿e ka ¿ da
or ga ni za cja, bez wzglê du na fo r mê pro wa dzo nej dzia³al no œci, jest zmu szo na
ci¹gle do sto so wy waæ swoj¹ dzia³al noœæ do ewo lu uj¹cych wa run ków oto cze nia. 

Zmie niaj¹ce siê wa run ki pro wa dze nia dzia³al no œci wy ma gaj¹ nie ustan ne go
do sko na le nia sy ste mów zarz¹dza nia orga ni za cja mi, któ rych nie od³¹cznym ele -
men tem jest zarz¹dza nie ry zy kiem. Na si laj¹ca siê we wspó³cze s nym œwie cie glo -
ba l na kon ku ren cja, jak i to wa rzysz¹cy jej kry zys go spo da r czy i fi nan so wy
po wo duj¹, ¿e zarz¹dza nie ry zy kiem sta³o siê wrêcz nie od zo w nym wa run kiem
utrzy ma nia siê na ryn ku wiê kszo œci pod mio tów.

W ar ty ku le zo sta³y omó wio ne pod sta wo we za gad nie nia zawi¹zane

z zarz¹dza niem ry zy kiem w jed no stkach se kto ra fi nan sów pu b li cz nych

wraz z po da niem naj wa¿ nie j szych aktów pra wnych i in nych do ku men tów

do tycz¹cych zarz¹dza nia ry zy kiem. W pra cy przed sta wio no rów nie¿ ogó l -

ne za sa dy fun kcjo no wa nia pro ce su zarz¹dza nia ry zy kiem w Szko le G³ów -

nej S³u¿by Po ¿a r ni czej oraz za mie sz czo no pod su mo wa nie wy ni ków prze -

pro wa dzo nych ba dañ an kie to wych do tycz¹cych zarz¹dza nia ry zy kiem

w U cze l ni. 

The ar ti c le di s cus ses the ba sic pro blems con ne c ted with the risk ma na ge -

ment in the units of pu b lic fi nan ces se c tor. The au t hor pre sents the is su es

pro vi ding the most im po r tant le gal acts and the do cu ments de aling with the

risk ma na ge ment. The pa per shows ge ne ral prin ci p les of risk ma na ge ment

pro cess fun c tio ning in the Main Scho ol of Fire Se r vi ce as well as the re sults

of con du c ted su r vey de aling with the risk ma na ge ment at Scho ol.

S³owa klu czo we: ry zy ko, zarz¹dza nie ry zy kiem, kon tro la zarz¹dcza, cele

i za da nia.

Ke y words: risk, risk ma na ge ment, ma na ge ment con trol, aims and tasks.
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Sto so wa nie zarz¹dza nia ry zy kiem w jed no stkach se kto ra fi nan sów pu b li cz -
nych sta³o siê obo wi¹zko we wraz z wej œciem w ¿y cie no we li za cji usta wy o fi nan -
sach pu b li cz nych z 27 sie r p nia 2009 r. (DzU nr 157, poz. 1240). Usta wa ta
wpro wa dzi³a od 2010 r. nowe roz wi¹za nia w sy ste mach zarz¹dza nia jed no stek sek -
to ra fi nan sów pu b li cz nych. Ce lem no wych wy mo gów sta³o siê zwiê ksze nie sku -
te cz no œci i efe kty w no œci fun kcjo no wa nia se kto ra pub li cz ne go po przez zwró ce nie 
uwa gi na czyn ni ki ry zy ka za gra ¿aj¹ce re a li za cji po sta wio nych ce lów i za dañ oraz
do sto so wa nie pro ce dur kon tro l nych do ziden tyfi ko wa nych za gro ¿eñ.

 Zno weli zo wa na usta wa o fi nan sach pu b li cz nych wpro wa dzi³a w mie j s ce do -
ty ch czas fun kcjo nuj¹cej kon tro li fi nan so wej in sty tu cjê kon tro li zarz¹dczej, któ ra 
za wie ra w swo jej na zwie wy ra Ÿ ne odwo³anie do zarz¹dza nia. Ce lem usta wo da w cy 
wpro wa dzaj¹cego kon tro lê zarz¹dcz¹ by³o ob jê cie jej za kre sem wszy stkich aspe k -
tów dzia³al no œci jed no stki. 

Kon tro la zarz¹dcza jest po jê ciem sze r szym od tra dy cy j nie po j mo wa nej kon -
tro li w ad mi ni stra cji pu b li cz nej, opa r tym na mo de lu kon tro li we wnê trz nej
COSO oraz wska zów kach dla stan dar dów kon tro li we wnê trz nej INTOSAI do -
tycz¹cych se kto ra pub li cz ne go1, zna nej w se kto rze pry wa t nym go spo dar ki i w ad -
mi ni stra cji pu b li cz nej in nych pañstw oraz w ad mi ni stra cji KE jako kon tro la
we wnê trz na (In ter nal Con trol). 

De fi ni cjê kon tro li zarz¹dczej za wie ra art. 68 ust. 1 usta wy o fi nan sach pu b li cz -
nych, zgod nie z po sta no wie niami któ re go: „Kon tro lê zarz¹dcz¹ w jed no stkach
se kto ra fi nan sów pu b li cz nych sta no wi ogó³ dzia³añ po dej mo wa nych dla za pe w -
nie nia re a li za cji ce lów i za dañ w spo sób zgod ny z pra wem, efe kty w ny, osz czêd ny
i te r mi no wy”. Maj¹c na uwa dze po wy ¿sze, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e wpro wa dzo ny do 
jed no stek se kto ra fi nan sów pu b li cz nych sy stem kon tro li zarz¹dczej na le ¿y tra k -
to waæ jako na rzê dzie wspo ma gaj¹ce pro ces zarz¹dza nia jed nostk¹, po sia daj¹ce
me ne d¿e r ski styl zarz¹dza nia, a nie stri c te jako na rzê dzie kon tro li.

W myœl art. 68 ust. 2 usta wy o fi nan sach pu b li cz nych ce lem kon tro li
zarz¹dczej, w prze ciw ie ñ stwie do po prze dniej kon tro li, jest za pe w nie nie nie ty l -
ko ce lo wo œci i zgod no œci dzia³al no œci z prze pi sa mi pra wa oraz pro ce du ra mi we -
wnê trz ny mi, ale rów nie¿:
l sku te cz no œci i efe kty w no œci dzia³ania;
l wia ry god no œci spra wo z dañ;
l ochro ny za so bów;
l prze strze ga nia i pro mo wa nia za sad ety cz ne go po stê po wa nia;
l efe kty w no œci i sku te cz no œci przep³ywu in fo r ma cji;
l zarz¹dza nia ry zy kiem.

In sty tu cja kon tro li zarz¹dczej uw z glêd nia od po wied nie stan dar dy zarz¹dza -
nia w jed no stkach se kto ra fi nan sów pu b li cz nych wy ma ga ne przez Ko mi sjê Eu -
ro pejsk¹ i jest ukie run ko wa na na ca³¹ dzia³al noœæ jed no stki.
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Dzia³ania po dej mo wa ne w ra mach kon tro li zarz¹dczej maj¹ zwiê kszyæ sku te -
cz noœæ re a li za cji okre œlo nych w stra te gii da nej or ga ni za cji ce lów i za dañ, w spo -
sób zgod ny z prze pi sa mi pra wa, efe kty w ny, osz czêd ny i te r mi no wy.

Usta wo wy obo wi¹zek zarz¹dza nia ry zy kiem do ty czy rów nie¿ ucze l ni pu b li cz -
nych, któ rych dzia³al noœæ, po do b nie jak i in nych pod mio tów za li cza nych do se k -
to ra fi nan sów pu b li cz nych, jest oba r czo na ry zy kiem. Ci¹gle zmie niaj¹ce siê
wa run ki fun kcjo no wa nia ucze l ni w sy tu a cji pog³êbiaj¹cego siê ni¿u demo gra ficz -
ne go, z³o¿o nych wy ma gañ ryn ku, wzra staj¹cej kon ku ren cji miê dzy ucze l nia mi
w za kre sie œwia d czo nych us³ug dy da kty cz nych i nauko wo-ba da w czych, po stê -
puj¹cych zmian w za sa dach po zy ski wa nia œro d ków fi nan so wych na dzia³al noœæ
ope ra cyjn¹ oraz na in wes ty cje po wo duj¹, ¿e ko nie cz ne jest po dej mo wa nie
dzia³añ zarz¹dczych w ka ¿ dym ob sza rze dzia³al no œci ucze l ni. 

W sy tu a cji ci¹gle zmie niaj¹cych siê wa run ków ze w nê trz nych, ucze l nie na ra ¿o -
ne s¹ na ci¹g³e nie pe w no œci i za gro ¿e nia do tycz¹ce ich fun kcjo no wa nia. Ry zy ko to -
wa rzy szy pra kty cz nie ka ¿ de mu po dej mowa ne mu przez ucze l niê przed siê w ziê ciu
czy wyko ny wa ne mu za da niu w wa run kach rosn¹cej nie pe w no œci.

W celu utrzy ma nia siê na kon ku ren cyj nej po zy cji, spro sta nia wzra staj¹cym
wy ma ga niom go spo dar ki co do ja ko œci kszta³ce nia, wie dzy oraz umie jê t no œci ab -
so l wen tów ucze l nie musz¹ nie ustan nie do sto so wy waæ swoj¹ ofe r tê edu ka cyjn¹
do po trzeb ryn ku pra cy. Co raz wa ¿ nie j szym ob sza rem dzia³ania ucze l ni jest po -
sze rza nie wspó³pra cy z oto cze niem spo³eczno -go spoda r czym (bi z ne sem) oraz
wspó³pra cy miê dzy naro do wej w za kre sie prac na uko wych i badaw czo-ro zwo jo -
wych, opra co wy wa nia i wdra ¿a nia no wych lub roz wo ju doty ch cza so wych te ch -
no lo gii oraz inno wa cy j nych pro je któw. 

Jak za zna czo no po wy ¿ej, zarz¹dza nie ry zy kiem jest jed nym z pod sta wo wych
ele men tów wspó³cze s nych sy ste mów zarz¹dza nia pod mio ta mi, bez wzglê du na
fo r mê prawn¹ oraz cha ra kter pro wa dzo nej dzia³al no œci. Ni nie j szy ar ty ku³ po -
œwiê co ny jest za gad nie niom zarz¹dza nia ry zy kiem w ucze l niach pu b li cz nych,
któ rych dzia³al noœæ, po do b nie jak in nych pod mio tów, oba r czo na jest ry zy kiem.

2. Po jê cie ry zy ka i jego ro dza je

Ry zy ko jest po jê ciem nie jedno zna cz nym i z³o¿o nym. Ro zu mia ne jest od -
mien nie w ró ¿ nych dzie dzi nach ¿y cia i na uki, co po wo du je, ¿e trud no jest je jed -
noz na cz nie zde fi nio waæ. 

S³owo ry zy ko po cho dzi od sta row³oskie go s³owa ri si ca re oz na czaj¹cego od wa -
¿yæ siê. W tym zna cze niu po jê cie ry zy ka jest uto ¿ sa mia ne z wo l nym wy bo rem.

W S³ow ni ku Jê zy ka Pol skie go Wy daw ni c twa Na uko we go PWN2 ry zy ko okre -
œlo ne jest w dwo ja ki spo sób jako:
l mo ¿ li woœæ nie po wo dze nia, stra ty;
l dzia³anie, które mo¿e przy nieœæ ne ga ty w ne sku t ki.
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Po jê cia po wy ¿ej przy to czo ne od nosz¹ siê do dwóch pod sta wo wych kon ce pcji
ry zy ka wy stê puj¹cych w na ukach eko no mi cz nych, maj¹cych swo je od zwie r cie-
dle nie w dzia³al no œci go spo da r czej:
l ne ga ty w nej kon ce pcji ry zy ka (ry zy ko uto ¿ sa mia ne jest z za gro ¿e niem, któ re

wi¹¿e siê z mo ¿ li wo œci¹, pra wdopo dobie ñ stwem po nie sie nia stra ty, szko dy
czy nie zrea lizo wa nia wy zna czo ne go celu) – w tym ujê ciu ry zy ko oz na cza mo ¿ -
li woœæ nie osi¹gniê cia ocze ki wa ne go efe ktu;

l ne u tra l nej kon ce pcji ry zy ka (ry zy ko uto ¿ sa mia ne jest z jed nej stro ny jako za -
gro ¿enie, z dru giej jako szan sa, a zrea li zo wa ny wy nik po dej mowa ne go
dzia³ania mo¿e byæ le p szy lub go r szy od ocze ki wa ne go) – w tym ujê ciu ry zy ko
oz na cza mo ¿ li woœæ uzy ska nia efe ktu ró ¿ ni¹cego siê od ocze ki wa ne go. 
Zwo len ni cy neu tra l ne go po dej œcia do ry zy ka ro zu miej¹ ry zy ko w ka te go rii

za rów no za gro ¿eñ, jak i szans. W tym przy pa d ku ce lem pro ce su zarz¹dza nia ry -
zy kiem nie jest mini ma li za cja po dej mowa ne go ry zy ka, ale d¹¿e nie do opty ma li -
za cji ry zy ka (po dej mo wa nia ry zy ka) w dopu sz cza l nych gra ni cach, w celu
osi¹gniê cia ko rzy œci w dzia³al no œci go spo da r czej. Od po wied nia zna jo moœæ cha -
ra kte ru, za kre su i wie l ko œci ry zy ka po zwa la na pod jê cie w od po wied nim cza sie
czyn no œci zapo bie ga w czych, po zwa laj¹cych ogra ni czyæ ry zy ko do po zio mu
po¿¹da ne go.

Na po trze by ni nie j sze go opra co wa nia przy to czo na zo sta nie rów nie¿ de fi ni cja
ry zy ka za mie sz czo na w pol skim pod rê cz ni ku do tycz¹cym zarz¹dza nia ry zy kiem
w se kto rze pu b li cz nym3: „Ry zy ko de fi nio wa ne jest jako pra wdopo dobie ñ stwo
wyst¹pie nia zda rze nia, któ re bê dzie mia³o ne ga ty w ny wp³yw na re a li za cjê za³o¿o -
nych ce lów (efekt nie pe w no œci w od nie sie niu do ce lów jed no stki)”. W tym kon -
te k œcie ry zy ko ro zu mia ne jest jako nie pe w noœæ co do wyst¹pie nia okre œlo ne go
zda rze nia lub dzia³ania, któ re bê dzie mia³o ne ga ty w ny wp³yw na zdo l noœæ or ga -
ni za cji do re a li za cji wy zna czo nych ce lów i pla no wa nych za dañ wy ni kaj¹cych ze
stra te gii or ga ni za cji. 

Aby u³atwiæ pro ces iden ty fi ka cji i ana li zy ry zy ka, kie row ni c two jed no stki po -
win no podj¹æ de cy zjê od no œ nie jego po dzia³u na okre œlo ne ka te go rie/ro dza je. 

Ry zy ko mo¿e mieæ ró ¿ ne Ÿród³a po cho dze nia: za rów no ze w nê trz ne, jak i we -
wnê trz ne or ga ni za cji. Zi den tyfi kowa ne ry zy ko mo¿e mieæ cha ra kter stra te gi cz ny 
lub ope ra cy j ny4. 

Zarz¹dza nie ry zy kiem stra te gi cz nym (któ re jest trud ne do zarz¹dza nia i ma
wp³yw na fun da men ty dzia³ania lub fun kcjo no wa nia or ga ni za cji) jest za da niem
kie ro w ni ka jed no stki we wspó³pra cy z in ny mi oso ba mi za j muj¹cymi klu czo we
sta no wi ska. Roz ró ¿ nia siê na stê puj¹ce ka te go rie ry zy ka stra tegi cz ne go:
l po li ty cz ne – zwi¹zane z bra kiem mo ¿ li wo œci œwia d cze nia us³ug zgod nie z wy -

mo ga mi w³adz;
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4  Ta m ¿e, s. 33–36.



l eko no mi cz ne – maj¹ce wp³yw na zdo l noœæ or ga ni za cji do re a li za cji zo bo -
wi¹zañ fi nan so wych;

l spo³ecz ne – obe j muj¹ce sku t ki zmian demo gra fi cz nych oraz od nosz¹ce siê do
mie j s ca za mie sz ka nia (spo so bu za cho wa nia, wy zna wa nej re li gii, ku l tu ry, tra -
dy cji itp.);

l tech nolo gi cz ne – do tycz¹ce zdo l no œci or ga ni za cji do nad¹¿a nia za po stê pem
tech nolo gi cz nym, by spro staæ zmia nom po py tu;

l legi sla cy j ne – zwi¹zane ze zmia na mi prze pi sów pra wa krajo we go lub euro pe j -
skie go;

l œro do wi sko we – do tycz¹ce kon se k wen cji œro do wi sko wych zwi¹za nych z re a li -
zacj¹ ce lów or ga ni za cji, np. wy da j no œci ener ge ty cz nej, ha³asu, zanie czy sz cze -
nia lub ska ¿e nia œrodowi ska. 
Ry zy ko ope ra cy j ne wy stê pu je w tra kcie re a li za cji za dañ bie¿¹cych na le¿¹cych

do ca³ego per so ne lu jed no stki, na po ty ka ne za rów no przez kie ro w ni ków, jak
i pra co w ni ków w tra kcie co dzien nej pra cy.

Roz ró ¿ nia siê na stê puj¹ce ka te go rie ry zy ka ope racy j ne go:
l fi nan so we – zwi¹zane z pla no wa niem fi nan so wym i kon trol¹, maj¹ce wp³yw

na p³yn noœæ fi nan sow¹ jed no stki;
l pra w ne – do tycz¹ce ewen tua l ne go na ru sze nia obo wi¹zuj¹cych prze pi sów pra wa;
l za wo do we – zwi¹zane z cha ra kte rem kon kre t ne go za wo du, np. po moc¹

spo³eczn¹ dla da nej gru py osób;
l fi zy cz ne – do tycz¹ce ¿y wio³ów i ka ta strof (np. po ¿ar), bez pie cze ñ stwa, za po -

bie ga nia wy pa d kom oraz kwe stii ochro ny zdro wia i bez pie cze ñ stwa osób (np.
za gro ¿e nia dla bu dyn ków);

l umo w ne – zwi¹zane z nie wy ko na niem umów przez do sta w ców wg uz go d nio -
nych wa run ków;

l tech nolo gi cz ne – do tycz¹ce uza le ¿ nie nia pod mio tu od sprzê tu wyko rzy stywa -
ne go w jego dzia³al no œci, np. sy ste mów info rma ty cz nych;

l œro do wi sko we – zwi¹zane z ha³asem oraz ener goosz czêd no œci¹ w bie¿¹cej
dzia³al no œci pod mio tu.  
Ry zy ko pro je ktu zwi¹zane jest z pro ce sem zmia ny lub pro gra mem roz wo jo wym

do tycz¹cym czyn no œci wy ko ny wa nych jed no ra zo wo lub wyj¹tko wo. Mo¿e ono mieæ
cha ra kter stra te gi cz ny, ope ra cy j ny lub za rów no stra te gi cz ny, jak i ope ra cy j ny.

W dzia³al no œci pod mio tów do ko nu je siê rów nie¿ po dzia³u ry zy ka na: fi nan so we
i nie fi nan so we. Oba ro dza je wp³ywaj¹ na wy nik fi nan so wy pod mio tu: ry zy ko fi nan -
so we bez po œred nio (np. ry zy ko kre dy to we, ry zy ko wa lu to we, ry zy ko p³yn no œci); ry -
zy ko nie fi nan so we po œred nio (np. ry zy ko za so bów, ry zy ko ko niun ktu ral ne). 

3. Zarz¹dza nie ry zy kiem i kon tro la zarz¹dcza

Zarz¹dza nie ry zy kiem jest te r mi nem zna nym i u¿y wa nym od da w na. Wi¹¿e
siê ono z fun kcjo no wa niem bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go, stra ¿y po ¿a r nej, jed -
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no stek orga niza cy j nych s³u¿b pa ñ stwo wych, ochron¹ osób i mie nia, ochron¹
zdro wia i bez pie cze ñ stwa pra cy itp. Zarz¹dza nie ry zy kiem jest czê œci¹ sk³adow¹
zarz¹dza nia pod mio tem, któ rym mo¿e byæ: przed siê bio r stwo, in sty tu cja fi nan so -
wa, pod miot se kto ra fi nan sów czy go spo da r stwo do mo we. Sta no wi ono nie -
od³¹czny ele ment stra te gii pod mio tu5. Œci œle wi¹¿e siê z ce la mi i za da nia mi, ja kie
re a li zu je jed no stka. 

Zarz¹dza nie ry zy kiem po ja wi³o siê na prze³omie lat czter dzie s tych i piê æ dzie -
si¹tych XX wie ku, jako ry zy ko ubez pie cze nio we. Zarz¹dza nie nim w or ga ni za -
cjach mia³o na celu za bez pie cze nie siê przed stra ta mi fi nan so wy mi, po wsta³ymi
w wy ni ku nie po¿¹da nych zda rzeñ wywo³uj¹cych ne ga ty w ne sku t ki. Na stê p nie
ry zy ko za czê to roz pa try waæ w sze r szym ujê ciu, obe j muj¹cym rów nie¿ ry zy ko fi -
nan so we. W pó Ÿ nie j szym okre sie za gad nie nie zarz¹dza nia ry zy kiem po sze rzo no
o ko le j ne ob sza ry dzia³al no œci go spo da r czej (m.in. ta kie, jak bez pie cze ñ stwo i hi -
gie ny pra cy), na dal kon cen truj¹c siê jed nak g³ów nie na ne ga ty w nych efe ktach
ry zy ka.W osta t nich la tach zarz¹dza nie ry zy kiem za czê to roz pa try waæ za rów no
w za kre sie ne ga ty w nych za gro ¿eñ (dzia³ania zmie rzaj¹ce do ogra ni cze nia mo ¿ li -
we go za gro ¿e nia), jak i zwiê ksze nia pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia po zy ty w -
nych oka zji (po ja wie nia siê szans osi¹gniê cia ko rzy œci).

Obe c nie na œwie cie ist nie je wie le stan dar dów zarz¹dza nia ry zy kiem. Uw z glêd -
nia ne s¹ one w prze pi sach pra wa, no r mach miê dzyna ro do wych i krajo wych, za le -
ce niach i wy ty cz nych po szcze gó l nych sto wa rzy szeñ i or ga ni za cji. Okre œlaj¹
g³ówne spo so by po stê po wa nia w okre œlo nych dzie dzi nach lub ob sza rach dzia³al -
no œci. Kie row ni c two da nej jed no stki po win no jed nak do ko naæ wy bo ru op ty mal -
ne go mo de lu zarz¹dza nia ry zy kiem, naj bar dziej pa suj¹cego do jej wie l ko œci,
spe cy fi ki dzia³al no œci, stru ktu ry orga niza cy j nej czy po sia da nych w or ga ni za cji za -
so bów wie dzy.

Miê dzy naro do wy stan dard: Zarz¹dza nie ry zy kiem kor pora cy j nym – zin te -
gro wa na stru ktu ra ra mo wa, COSO 2004 okre œla zarz¹dza nie ry zy kiem w po ni ¿ -
szy spo sób6:
„Ce lem zarz¹dza nia ry zy kiem jest iden ty fi ka cja po ten cja l nych za gro ¿eñ, któ re
mog¹ wy wrzeæ wp³yw na jed no stkê (re a li za cjê jej ce lów), utrzy ma nie ry zy ka
w usta lo nych gra ni cach oraz rozs¹dne, a wiêc nie daj¹ce 100% gwa ran cji, za pe w -
nie nie re a li za cji ce lów or ga ni za cji”. 

Austra lijsko- nowoze landz ki stan dard AS/NZS 4360:1999 (zmo dyfi ko wa ny
w 2004 r.) de fi niu je w spo sób sze ro ki i uni wer sa l ny pro ces zarz¹dza nia ry zy kiem,
wska zuj¹c na dwa ob li cza ry zy ka –  za gro ¿e nia i szan sy7: „Zarz¹dza nie ry zy kiem
to lo gi cz na i sy ste maty cz na me to da two rze nia kon te kstu, iden ty fi ka cji, ana li zy,
oce ny, dzia³ania, nad zo ru oraz info r mo wa nia o ry zy ku w spo sób, któ ry umo ¿ li wi
or ga ni za cji mini ma li za cjê strat i ma ksy mali za cjê mo ¿ li wo œci”.
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Zgod nie z de fi nicj¹ za wart¹ w Glo sa riu szu Miê dzyna ro do wych Stan dar dów
Pro fe sjo nal nej Pra kty ki Au dy tu We wnê trz ne go wy da nym przez au dy to rów we w -
nê trz nych, pro ces zarz¹dza nia ry zy kiem jest okre œlo ny w na stê puj¹cy spo sób8:
„Zarz¹dza nie ry zy kiem – Pro ces iden ty fi ka cji, oce ny, zarz¹dza nia i kon tro li
po ten cja l nych zda rzeñ lub sy tu a cji zmie rzaj¹cy do do sta r cze nia ra cjo nal ne go za -
pe w nie nia, ¿e cele or ga ni za cji zo stan¹ zrea li zo wa ne”.

Usta wa o fi nan sach pu b li cz nych z 27 sie r p nia 2009 r. (DzU nr 157, poz. 1240
z póŸn. zm.), wpro wa dzaj¹c za gad nie nie zarz¹dza nia ry zy kiem w jed no stkach
se k to ra fi nan sów pu b li cz nych, na rzu ca okre œlo ne wy mo gi, ja kie win ny spe³niaæ
sy ste my zarz¹dza nia ry zy kiem wdro ¿o ne w tych jed no stkach, cze go po twier dze -
niem jest odwo³anie siê przez usta wo da w cê w art. 69 ust. 3 usta wy z 27 sie r p nia
2009 r. o fi nan sach pu b li cz nych do Stan dar dów kon tro li zarz¹dczej dla jed no stek 
se kto ra fi nan sów pu b li cz nych9.

Stan dar dy kon tro li zarz¹dczej dla jed no stek se kto ra fi nan sów pu b li cz nych
wy mie niaj¹ zarz¹dza nie ry zy kiem jako je den z piê ciu za le ¿ nych od sie bie ele -
men tów kon tro li zarz¹dczej:

a) œro do wi sko we wnê trz ne,
b) cele i zarz¹dza nie ry zy kiem,
c) me cha ni z my kon tro li,
d) in fo r ma cja i ko mu ni ka cja,
e) moni to ro wa nie i oce na.
Wy ty cz ne do tycz¹ce iden ty fi ka cji, ana li zy i oce ny ry zy ka w jed no stkach se k -

to ra fi nan sów pu b li cz nych zo sta³y ujê te w na stê puj¹cych stan dar dach:
l Stan dard B. 7: Iden ty fi ka cja ry zy ka;
l Stan dard B. 8: Ana li za ry zy ka;
l Stan dard B. 9: Re a k cja na ry zy ko.

Szcze gó³owe wy ty cz ne dla se kto ra fi nan sów pu b li cz nych w za kre sie pla no wa -
nia i zarz¹dza nia ry zy kiem okre œla ko mu ni kat nr 6 Mi ni stra Fi nan sów z 6 grud -
nia 2012 r. (DzUrz MF z 2012 r. poz. 56). Wy ty cz ne sta no wi¹ uzu pe³nie nie
za pi sów Stan dar dów kon tro li zarz¹dczej dla jed no stek se kto ra fi nan sów pu b li cz -
nych, do tycz¹ce prze de wszy stkim pla no wa nia dzia³al no œci i zarz¹dza nia ry zy -
kiem na I po zio mie kon tro li zarz¹dczej, tj. jed no stek se kto ra fi nan sów
pu b li cz nych.

Zgod nie z za le ce nia mi Stan dar dów Kon tro li Zarz¹dczej dla se kto ra fi nan sów
pu b li cz nych, cele i za da nia jed no stki po win ny byæ ja s no i pre cy zy j nie wy zna czo -
ne oraz dok³ad nie okre œlo ne w co naj mniej ro cz nej per spe kty wie. Zna j duj¹ one
swo je od zwier cied le nie w pla nie dzia³al no œci, bu d¿e cie za da nio wym oraz pla nie
wie lo le t nim. Ich wy ko na nie na le ¿y mo ni to ro waæ za po mo c¹ wy zna czo nych mie r  -
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ni ków na wszy stkich szcze b lach re a li za cji za dañ. Zgod nie ze Stan dar da mi nie
rza dziej ni¿ raz w roku po win na byæ prze pro wa dzo na iden ty fi ka cja ry zy ka w od -
nie sie niu do za³o¿o nych ce lów i za dañ. W przy pa d ku isto t nych zmian wa run ków 
fun kcjo no wa nia jed no stki, iden ty fi ka cja ry zy ka po win na byæ prze pro wa dzo na
po no w nie.

Zi den tyfi kowa ne ry zy ka pod le gaj¹ ana li zie obe j muj¹cej: osza co wa nie pra w -
dopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia za gro ¿e nia i jego sku t ków oraz okre œle nie po zio mu
akce p ta cji ry zy ka.

W celu okre œle nia ka te go rii pra wdopo dobie ñ stwa wyst¹pie nia ry zy ka oraz ka -
te go rii jego sku t ków wyko rzy sty wa na jest me to da w po sta ci ma try cy ry zy ka. Po -
ziom ry zy ka w po sta ci ma try cy ja ko œcio wej ana li zy ry zy ka przed sta wio no
w ta be li 1.

Ta be la 1. Ma try ca ja ko œcio wej ana li zy ry zy ka (AS/NZS 1999)

Mo ¿ li woœæ
wyst¹pie nia
zda rze nia

Sku t ki

nie isto t ne ma³e œred nie du¿e kata stro fa l ne

pra wie pe w na wy so ki wy so ki eks tre ma l ny eks tre ma l ny eks tre ma l ny

pra wdo podo b na œred ni wy so ki wy so ki eks tre ma l ny eks tre ma l ny

mo ¿ li wa ni ski œred ni wy so ki eks tre ma l ny eks tre ma l ny

nie mo ¿ li wa ni ski ni ski œred ni wy so ki eks tre ma l ny

rza d ka ni ski ni ski œred ni wy so ki wy so ki

îród³o: Wo la nin J.: Za rys te o rii bez pie cze ñ stwa oby wa te li. Wy daw ni c two DANMAR, Wa r sza wa 2005,

s. 214.

Pro ces zarz¹dza nia ry zy kiem obe j mu je na stê puj¹ce dzia³ania:
l Pla no wa nie,
l Iden ty fi ka cjê (roz po zna nie) ry zy ka,
l Oce nê ry zy ka,
l Hie ra chi za cjê ry zy ka,
l Re a kcjê na ry zy ko w przy padku bra ku jego akce p ta cji.

Dzia³ania wy ko ny wa ne rów no cze œ nie, to:
l In fo r ma cja i ko mu ni ka cja,
l Moni to ro wa nie i przegl¹d ry zy ka.

Stan dar dy Kon tro li Zarz¹dczej dla se kto ra fi nan sów pu b li cz nych za le caj¹, by
w sto sun ku do ka ¿ de go ry zy ka okre œliæ ro dzaj re a kcji na nie oraz dzia³ania, któ re
na le ¿y podj¹æ w celu zmnie j sze nia ry zy ka do akce pto wal ne go po zio mu.

Op ty ma l ne zarz¹dza nie ry zy kiem przez pod mio ty, eli mi no wa nie zbêd nych,
nie sku te cz nych i czê sto zbyt ko szto w nych za bez pie czeñ jest ko nie cz ne z uwa gi
na fakt, ¿e dys po nuj¹ one ogra ni czo ny mi za so ba mi. Tra dy cy j ne za bez pie cza nie
wszy st kich ob sza rów dzia³al no œci przed ry zy kiem ge ne ru je zaœ bar dzo wy so kie
ko szty. Za tem ko nie cz ne jest nie ty l ko uni ka nie i re du ko wa nie ry zy ka, ale rów -
nie¿ efe kty w ne zarz¹dza nie tym ry zy kiem.
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 Efe kty w noœæ zarz¹dza nia ry -
zy kiem za le ¿y w du ¿ej mie rze od
za so bów na szej wie dzy i umie jê t -
no œci jej wy ko rzy sta nia w celu
po pra wne go okre œle nia, czy je s-
te œmy tak ope ra ty w ni i kon ku -
ren cyj ni w po mia rze ry zy ka jak
nasi kon ku ren ci, co umo ¿ li wi
nam osi¹gniê cie za do wa laj¹cych
wy ni ków (su kce sów) w ry zy ko w -
nych przed siê w ziê ciach.

Zarz¹dza nie ry zy kiem po win -
no obe j mo waæ nie ty l ko za bez pie -
cza nie siê pod mio tów przed
nie któ ry mi ro dza ja mi ry zy ka, ale
ta k ¿e do ko ny wa nie od po wied -
nich wy bo rów wo bec ró ¿ ne go ro -
dza ju ry zy ka, wa run kuj¹cych

od nie sie nie su kce su przez pod miot, np. przez zwiê ksze nie efe kty w no œci pro wa -
dzo nej dzia³al no œci. Pod staw¹ w³aœci we go zarz¹dza nia ry zy kiem zwi¹za nym
z wiê kszo œci¹ przed siê w ziêæ jest od dzie le nie ry zy ka po zna wal ne go od ry zy ka lo -
so we go10.

W przy pa d ku ry zy ka po zna wal ne go je ste œmy w sta nie okre œliæ czyn ni ki de te r -
mi nuj¹ce to ry zy ko oraz sto pieñ nie pe w no œci z nim zwi¹za nej. Ry zy ko lo so we
jest zaœ ry zy kiem, któ re go ani przy czyn, ani czyn ni ków nie po tra fi my zro zu mieæ.
Rz¹dzi nimi przy pa dek.

4. Zarz¹dza nie ry zy kiem w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej

Ogó l na cha ra kte ry styka, mi sja oraz pod sta wo we za da nia Ucze l ni

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej, utwo rzo na na pod sta wie roz porz¹dze nia
Rady Mi ni strów z 18 sty cz nia 1982 r. w spra wie utwo rze nia Szko³y G³ów nej
S³u¿by Po ¿a r ni czej (DzU nr 3, poz. 21) jest ucze l ni¹ s³u¿b pa ñ stwo wych nad zo -
ro wan¹ przez mi ni stra w³aœci we go do spraw we wnê trz nych. SGSP jako jed no stka 
Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej jest nad zo ro wa na przez Ko men dan ta G³ów ne go Pañ -
stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej.

Do pod sta wo wych aktów pra wnych re gu luj¹cych dzia³al noœæ Ucze l ni na le¿¹:
1) Usta wa z 27 li pca 2005 r. Pra wo o szko l ni c twie wy ¿szym (DzU z 2012 r.,

poz. 552 z póŸn. zm.);
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Hierarchizacja ryzyka

Identyfikacja ryzyka

Ocena ryzyka

M
on

ito
rin

g 
 k

om
un

ik
ac

ja
 i 

pr
ze

gl
¹d

 r
yz

yk
a

ANALIZA RYZYKA 

Planowanie

Akceptowalnoœæ 
ryzyka

M
od

yf
ik

ac
ja

 r
yz

yk
a

Tak                                                              Nie

Rys. 1. Pro ces zarz¹dza nia ry zy kiem

îród³o: opra co wa nie w³asne.

10 Ap gar D.:  In te li gen cja ry zy ka. Ha r vard Bu si ness Press, Wy daw ni c two HELION, Gli wi ce 2008,
s. 28.



2) Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (tekst jed no li ty
DzU z 2009 r. nr 12, poz. 68 z póŸn. zm.);

3) Usta wa o fi nan sach pu b li cz nych z 27 sie r p nia 2009 r. (DzU nr 157, poz. 1240
z póŸn. zm.);

4) Sta tut Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej za twier dzo ny De cyzj¹ Mi ni stra
Spraw We wnê trz nych z 28 maja 2012 r. nr DRiOL-0763-1/2012;

5) Re gu la min Orga niza cy j ny Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej wpro wa dzo ny 
Zarz¹dze niem nr 1/08 Rekto ra-Ko men dan ta z 14 sty cz nia 2008 r., z póŸn. zm.
Rekto r- Ko men dant, bêd¹c naj wy ¿szym jed noo so bo wym or ga nem Ucze l ni,

kie ru je dzia³al no œci¹ i re pre zen tu je j¹ na zewn¹trz.
Mi sjê Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej okre œla jej sta tut, któ rego treœæ

brzmi: „Misj¹ Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej jest kre o wa nie wie dzy, jej roz -
po wszech nia nie i wy ko rzy sta nie po przez kszta³ce nie ka dry ofi ce r skiej dla po -
trzeb dyna mi cz ne go roz wo ju ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej oraz ka dr o naj wy ¿-
szych kwa li fi ka cjach w za kre sie: oce ny sta nu za gro ¿eñ cywi liza cy j nych i na tu ra l -
nych, ochro ny ¿y cia, zdro wia, mie nia i in nych wa r to œci przed tymi za gro ¿e nia mi, 
ta k ¿e wy cho wa nie stu den tów w po czu ciu pa trio ty z mu, ofia r no œci w s³u¿ bie
i w pra cy, w po sza no wa niu dys cy p li ny s³u¿by i pra cy oraz pro wa dze nie ba dañ
isto t nie wzbo ga caj¹cych wie dzê z za kre su bez pie cze ñ stwa oby wa te li”. 

SGSP jako jed no stka se kto ra fi nan sów pu b li cz nych zo bo wi¹zana jest usta wo -
wo do zarz¹dza nia ry zy kiem, a tym sa mym do osz czêd ne go go spo daro wa nia
œro d ka mi pub li cz ny mi. Zgod nie z art. 100 ust. 2 usta wy Pra wo o szko l ni c twie
wy ¿szym SGSP jako ucze l nia pu b li cz na, pro wa dzi sa mo dzieln¹ go spo dar kê
fi nan sow¹ na pod sta wie pla nu rzeczo wo-fi nanso we go, za twier dza ne go przez
Se nat Ucze l ni (po za opi nio wa niu go przez sta³¹ ko mi sjê do spraw fi nan sów),
zgod nie z prze pi sa mi o fi nan sach pu b li cz nych oraz o ra chun ko wo œci. 

W myœl za pi sów art. 44 ust. 3 usta wy o fi nan sach pu b li cz nych SGSP jest zo bo -
wi¹zana, aby wy da t ki pu b li cz ne by³y do ko ny wa ne:
1) w spo sób ce lo wy i osz czêd ny, z za cho wa niem za sad: 

a) uzy ski wa nia naj le p szych efe któw z da nych nak³adów,
b) op ty mal ne go do bo ru me tod i œro d ków s³u¿¹cych osi¹gniê ciu za³o¿o nych

ce lów;
2) w spo sób umo ¿ li wiaj¹cy te r mi now¹ re a li za cjê za dañ;
3) w wy so ko œci i te r mi nach wy ni kaj¹cych z wcze œ niej zaci¹gniê tych zo bo -

wi¹zañ.
W celu za pe w nie nia re a li za cji przez Ucze l niê po sta wio nych ce lów i za dañ,

w spo sób zgod ny z pra wem, efe kty w ny, osz czêd ny i te r mi no wy wpro wa dzo ny zo -
sta³, w ra mach wdro ¿e nia kon tro li zarz¹dczej, Zarz¹dze niem nr 9/11 Rekto -
ra-Ko men dan ta z 25 ma r ca 2011 r. Re gu la min kon tro li zarz¹dczej w Szko le
G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej. Zo bo wi¹zuje on wszy stkich pra co w ni ków Ucze l ni,
sto so w nie do za j mo wa nych sta no wisk, do prze strze ga nia za sad kon tro li zarz¹d -
czej okre œlo nych w Re gu la mi nie.
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Za sa dy zarz¹dza nia ry zy kiem w Ucze l ni okre œlo ne zo sta³y w Po li ty ce zarz¹-
dza nia ry zy kiem w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej, usta lo nej Zarz¹dze niem
Rekto ra-Ko men dan ta SGSP nr 45/11 z 29 grud nia 2011 r.

Za sa dy i tryb wy ko ny wa nia kon tro li zarz¹dczej w dzia le ad mi ni stra cji rz¹do -
wej – spra wy we wnê trz ne okre œla Zarz¹dze nie nr 59 Mi ni stra Spraw We wnê trz -
nych w spra wie sy ste mu kon tro li zarz¹dczej w dzia le ad mi ni stra cji rz¹do wej
– spra wy we wnê trz ne z 6 wrze œ nia 2012 r. (DzUrz MSW z 2012 r. poz. 64) wy da ne 
na pod sta wie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 70 ust. 4 usta wy z 27 sie r p nia 2009 r. o fi -
nan sach pu b li cz nych (DzU nr 157, poz. 1240, z póŸn. zm.).

Po zio my zarz¹dza nia ry zy kiem oraz ana li za ry zy ka w Ucze l ni

Zgod nie z za pi sa mi Po li ty ki zarz¹dza nia ry zy kiem, w celu za pe w nie nia op ty -
ma l nych roz wi¹zañ w po dej mo wa niu dzia³añ w Ucze l ni, zarz¹dza nie ry zy kiem
od by wa siê wie lopo zio mo wo. W pro ce sie zarz¹dza nia ry zy kiem roz ró ¿ nia siê:
1) po ziom stra te gi cz ny – za zarz¹dza nie na tym po zio mie odpo wie dzia l ny jest

kie ro w nik jed no stki we wspó³pra cy z Pro re kto ra mi oraz Kan c le rzem, ade k -
wa t nie do przy dzie lo nych im za dañ;

2) po ziom ope ra cy j ny – za zarz¹dza nie ry zy kiem w zarz¹dza nej jed no st ce orga -
niza cy j nej odpo wie dzia l ni s¹: kie ro w ni cy wy dzia³ów oraz kie ro w ni cy po zo -
sta³ych ko mó rek orga niza cy j nych;

3) po ziom pro je ktu – za zarz¹dza nie ry zy kiem w da nym pro je kcie od po wia da
kie ro w nik pro je ktu.
Na ka ¿ dym z wy ¿ej wy mie nio nych po zio mów ry zy ka do ko nu je siê iden ty fi ka -

cji i oce ny ry zy ka, w ra mach ziden tyfi ko wa nych na po zio mie stra te gi cz nym ob -
sza rów  i pod ob sza rów dzia³al no œci Ucze l ni spre cy zo wa nych w ka r cie Oce ny
ry zy ka. Zde fi nio wa ne ry zy ka s¹ na bie¿¹co re je stro wa ne i oce nia ne przez kie ro w -
ni ków jed no stek orga niza cy j nych w Re je strze ry zyk. Pod le gaj¹ one okre so wym
przegl¹dom pod k¹tem ich aktu a l no œci.

W Ucze l ni wy ró ¿ nia siê osiem ob sza rów zarz¹dza nia ry zy kiem:
1) dzia³al no œci dy da kty cz nej;
2) dzia³al no œci nauko wo-ba da w czej;
3) po zo sta³ej dzia³al no œci pod sta wo wej;
4) zarz¹dza nia Ucze l ni¹;
5) dzia³al no œci na rzecz stu den tów;
6) zarz¹dza nia za so ba mi lu dz ki mi;
7)  zarz¹dza nia maj¹tkiem;
8) zarz¹dza nia IT.

Kie ro w ni cy jed no stek orga niza cy j nych zo bo wi¹zani s¹ za pi sa mi Po li ty ki
zarz¹dza nia ry zy kiem w SGSP do do ko ny wa nia okre so wych przegl¹dów, pro wa -
dze nia Re je stru ry zyk oraz aktu a li za cji wy ka zu ry zyk ziden tyfi ko wa nych w po -
szcze gó l nych ob sza rach dzia³al no œci.
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Zgod nie z Po li tyk¹ zarz¹dza nia ry zy kiem, wy zna czo na oso ba ds. zarz¹dza nia
ry zy kiem obo wi¹zana jest opra co wy waæ za ktua li zo wan¹ Ka r tê Oce ny Ry zy ka dla 
po zio mu stra tegi cz ne go, na pod sta wie otrzy ma nych od kie ro w ni ków jed no stek
orga niza cy j nych ka ¿ de go roku Re je strów ry zyk. Za ktua lizo wa na Ka r ta Oce ny
Ry zy ka jest na stê p nie prze ka zy wa na do osób do ko nuj¹cych iden ty fi ka cji i ana li -
zy ry zy ka na po zio mie stra te gi cz nym (Pro re kto rów oraz Kan c le rza). 

Na po dsta wie na da nej pun kta cji przez ww. oso by, wy zna czo na oso ba ds.
zarz¹dza nia ry zy kiem odpo wie dzia l na za ko or dy na cjê sy ste mu zarz¹dza nia ry zy -
kiem w Ucze l ni, zo bo wi¹zana jest ob li czaæ oce nê ry zy ka, zgod nie z przy jêt¹
w SGSP me to do lo gi¹. W opa r ciu o uzy ska ne wy ni ki z oce ny ry zy ka kie ro w nik
jed no stki po dej mu je de cy zjê o spo so bie po stê po wa nia z ry zy kiem. 

Spo so by re a kcji na ry zy ko w Ucze l ni

Spo so by po stê po wa nia z ry zy kiem dla po szcze gó l nych ob sza rów i pod ob sza -
rów dzia³al no œci Ucze l ni za le¿¹ od ich: ro dza ju, po zio mu oraz wa ¿ no œci w re a li -
za cji po sta wio nych ce lów oraz za dañ Ucze l ni. Przy wy zna cza niu akce pto wal ne go 
po zio mu ry zy ka bra ne s¹ rów nie¿ pod uwa gê: aktu a l na sy tu a cja Ucze l ni, ko szty
ogra ni cze nia ry zy ka oraz mo ¿ li woœæ wp³ywu na to ry zy ko. 

W³aœci cie le ry zy ka do ko nuj¹ oce ny ziden tyfi kowa ne go ry zy ka w opa r ciu
o przy jê te w Ucze l ni po zio my ry zy ka i za sa dy jego akce pto wal no œci opi sa ne po -
ni ¿ej:
1) ry zyko ni skie (0–25%) – ry zy ko akce pto wa l ne po win no byæ moni to ro wa ne;
2) ry zy ko œred nie (25–50%) – ry zy ko mog¹ce mieæ po wa ¿ ny wp³yw na klu czow¹

dzia³al noœæ, wy ma ga moni to ro wa nia oraz za pro je kto wania dzia³añ za ra d -
czych;

3) ry zy ko wy so kie (50–75%) – ry zy ko mog¹ce po ten cja l nie wp³yn¹æ na klu czow¹ 
dzia³al noœæ Ucze l ni, wy ma ga wpro wa dze nia dzia³añ za ra d czych lub uzu -
pe³nie nia me cha ni z mów kon tro l nych – de cy zjê o jego akce p ta cji po dej mu je
wy³¹cz nie Rekto r- Ko men dant;

4) ry zy ko bar dzo wy so kie (75–100%) – ry zy ko mog¹ce sta no wiæ po wa ¿ ne za gro -
¿e nie dla klu czo wej dzia³al no œci Ucze l ni oraz osi¹gniê cia za³o¿o nych ce lów
dzia³al no œci – nie mo¿e byæ akce pto wa l ne. Wy ma ga ne jest naty ch mia sto we
wpro wa dze nie od powied nich me cha ni z mów kon tro l nych oraz ogra ni czaj¹-
cych jego po ziom – de cy zjê o jego akce p ta cji po dej mu je wy³¹cz nie Rekto r- Ko -
men dant.
W opa r ciu o wy ni ki prze pro wa dzo nej ana li zy ry zy ka Rekto r- Ko men dant

okre œla spo sób po stê po wa nia z ry zy kiem i wska zu je w³aœci cie la ry zy ka. De cy zja
do tycz¹ca re a kcji na ry zy ko po win na byæ przes³ana przez oso bê ds. zarz¹dza nia
ry zy kiem do w³aœci cie li ry zy ka oraz do au dy to ra we wnê trz ne go ce lem do ko na nia 
oce ny zarz¹dza nia ry zy kiem w rea li zo wa nych za da niach au dy to wych. W³aœci ciel
ry zy ka zo bo wi¹zany jest podj¹æ dzia³ania za ra d cze za twier dzo ne przez Rekto -
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ra-Ko men dan ta w sto sun ku do ka ¿ de go ry zy ka, któ re prze kra cza po ziom akce p -
to wa l ny.

Mo ni to ring ry zy ka w Ucze l ni

W celu za pe w nie nia sku te cz no œci i efe kty w no œci fun kcjo no wa nia sy ste mu
zarz¹dza nia ry zy kiem, zarz¹dza nie ry zy kiem w Ucze l ni rea li zo wa ne jest wie lopo -
zio mo wo. W spo sób ci¹g³y od by wa siê moni to ro wa nie ry zy ka w po szcze gó l nych
ob sza rach dzia³al no œci Ucze l ni. 

Kie ro w ni cy po szcze gó l nych jed no stek orga niza cy j nych zo bo wi¹zani s¹ na
bie¿¹co mo ni to ro waæ opra co wa ne i wdro ¿o ne me cha ni z my kon tro l ne pod k¹tem
ich adek wa t no œci i sku te cz no œci oraz zgod no œci z obo wi¹zuj¹cymi prze pi sa mi.
Za da niem prze³o¿o nych jest wspie ra nie swo ich podw³ad nych we wsze l kich
dzia³aniach wi¹¿¹cych siê z prze jê ciem odpo wie dzial no œci za ry zy ko.
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Rys. 2. Spo so by po stê po wa nia z ry zy kiem w SGSP

îród³o: pra ca w³asna [11].



5. Wnio ski z ana li zy wy ni ków z prze prowa dzo ne go ba da nia
an kie to we go

W Ucze l ni zo sta³a prze pro wa dzo na ano ni mo wa an kie ta do tycz¹ca zarz¹dza -
nia ry zy kiem w ucze l ni pu b li cz nej11, któ rej ce lem by³o ze bra nie opi nii o czyn ni -
kach ry zy ka, któ re mog³yby za gro ziæ re a li za cji naj bar dziej isto t nych ce lów
i za dañ w da nym ob sza rze dzia³al no œci SGSP. Przed mio tem an kie ty by³o rów -
nie¿ do ko na nie oce ny po zio mu od dzia³ywa nia wy ty po wa nych czyn ni ków ry zy ka 
na p³yn noœæ fi nan sow¹ Ucze l ni. An kie ta by³a udo stê p nio na w fo r mie pa pie ro wej
i ele ktro ni cz nej wszy stkim pra co w ni kom Ucze l ni, bez wzglê du na pe³nion¹ funk -
cjê czy za j mo wa ne sta no wi sko.

W an kie cie wziê³o udzia³ 35% wszy stkich pra co w ni ków SGSP. Spo œród an -
kie to wa nych wiê kszoœæ sta no wi li pra co w ni cy 55,46%, zaœ oso by za j muj¹ce sta no -
wi ska kie ro w ni cze 31,09%. W po dzia le na gru py pra co w ni cze 63,86% sta no wi li
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Rys. 3. Sy stem zarz¹dza nia ry zy kiem w SGSP

îród³o: pra ca w³asna [11].

11  Pra ca w³asna, An kie ta do tycz¹ca zarz¹dza nia ry zy kiem w ucze l ni pu b li cz nej, Szko³a G³ówna
S³u¿by Po ¿a r ni czej, Wa r sza wa 2012.



pra co w ni cy cy wi l ni oraz fun kcjo na riu sze nie bêd¹cy na uczy cie la mi aka demi c ki -
mi. Na uczy cie le aka de mic cy bêd¹cy cy wi la mi oraz fun kcjo nariu sza mi ³¹cz nie
sta no wi li 36,14%. W stru ktu rze osób an kie to wa nych do mi no wa³y oso by ucze st -
nicz¹ce w pra cach ba da w czych, b¹dŸ pro je ktach (57,14%).

Pod su mo wa nie wy ni ków oce ny po zio mu od dzia³ywa nia wy bra nych czyn ni -
ków ry zy ka na p³yn noœæ fi nan sow¹ Ucze l ni, do ko na nej przez an kie to wa nych
prze sta wio no w ta be li 2.

Ta be la 2. Wska za nie przez naj wiêksz¹ li cz bê osób po zio mu od dzia³ywa nia da ne go ro dza ju
ry zy ka na p³yn noœæ fi nan sow¹ SGSP

Na zwa ry zy ka
Po ziom od dzia³ywa nia
na p³yn noœæ fi nan sow¹ 

Ucze l ni

Li cz ba
wska zañ

Pro cent
wszy stkich

wska zañ (119)

Nie efe kty w ne wyko rzy sty wa nie za so bów fi nan so wych
i rze czo wych w Uczelni

bar dzo wy so ki 50 42,02%

Spa dek li cz by przy j mo wa nych stu den tów na stu dia
odp³atne z po wo du zmian demo gra fi cz nych, wzro stu

konku rency j no œci

wy so ki 52 43,70%

Nie adek wa t noœæ al go ry t mu po dzia³u do ta cji bu d¿e to wej
do rze czy wi s tych potrzeb Uczelni

wy so ki 44 36,97%

Zbyt du¿o rea li zo wa nych przed siê w ziêæ in wes tycy j nych
w tym sa mym okre sie, bez roz po zna nia po trzeb prio ry te -

to wych

wy so ki 44 36,97%

Uz na nie za nie kwali fiko wal ne ko sztów w rea li zo wa nych
pro je ktach ze œro d ków ze w nê trz nych (w tym: UE) sku t -
kuj¹ce ko nie cz no œci¹ zwro tu wyda t ko wa nych œro d ków

fi nan so wych

wy so ki 52 43,70%

Nie zrea lizo wa nie za da nia in wes tycy jne go fi nan sowa ne go 
ze œro d ków pu b li cz nych, z winy wy ko na w cy

œred ni 48 40,34%

Zbyt wy so kie ko szty w sto sun ku do osi¹ga nych przy cho -
dów ze sprze da ¿y w rea li zo wa nym przed siê w ziê ciu

œred ni 43 36,14%

Nie pra wid³owoœæ sporz¹dza nych spra wo z dañ fi nan so -
wych oraz in fo r ma cji z roz li czeñ œro d ków finansowych

œred ni 50 42,02%

îród³o: pra ca w³asna [11].

Wed³ug oce ny osób an kie to wa nych, naj wiê kszym za gro ¿e niem dla za cho wa -
nia p³yn no œci fi nan so wej Ucze l ni mo¿e byæ nie efe kty w ne wyko rzy sty wa nie za so -
bów fi nan so wych i rze czo wych w Ucze l ni. Nie od no to wa ne zo sta³o ¿ad ne
z wy ty po wa nych ry zyk, jako po sia daj¹ce ni ski lub niemaj¹ce wp³ywu na p³yn -
noœæ fi nan sow¹ Ucze l ni.

Jako naj wa¿ nie j sze czyn ni ki de cy duj¹ce o prze wa dze kon ku ren cyj nej Ucze l ni 
uz na je siê: si l ny po ten cja³ na uko wy i inte le ktua l ny oraz no wo czesn¹ in fra stru k -
tu rê dy da ktyczn¹, na uko wo- ba dawcz¹ i so cjaln¹. Za pe w nie nie po wy ¿szych czyn -
ni ków na od po wied nim po zio mie za le ¿y w prze wa ¿aj¹cej mie rze od wy so ko œci
œro d ków fi nan so wych przy dzie la nych Ucze l ni z bu d¿e tu pa ñ stwa.

W celu za pe w nie nia ci¹g³oœci dzia³al no œci Ucze l ni za wa ¿ ne wska za no: po zy -
ski wa nie klien ta po przez ua tra kcyj nia nie i do sto sowy wa nie ofe r ty dy da kty cz nej
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i ba da w czej do po trzeb ryn ku, za bez pie cze nie no wo cze s nej bazy dy da kty cz nej,
za ple cza sprzê to we go i labo rato ryj ne go, za so bów bib lio te cz nych oraz dba nie
o wy sok¹ ja koœæ kszta³ce nia, roz wi ja nie wspó³pra cy z przed siê bior ca mi oraz jed -
no stka mi nauko wo-ba daw czy mi, powo³anie in ku ba to ra przed siê bior czo œci.

Oso by an kie to wa ne wska za³y, ¿e po pra wnoœæ ko mu ni ka cji oraz przep³ywu in -
fo r ma cji za le ¿y w du ¿ej mie rze od ja ko œci i wa run ków wspó³pra cy oraz przy chy l -
no œci pa nuj¹cej po miê dzy wszy stki mi ucze st ni ka mi pro ce su ko mu ni ka cji.

Prze pro wa dzo na an kie ta do sta r czy³a in fo r ma cji o tym, ja kie dzia³ania zda -
niem osób an kie to wa nych na le ¿y po dej mo waæ w celu uspra w nie nia pro ce su
zarz¹dza nia ry zy kiem w Ucze l ni, po pra wie nia sku te cz no œci oraz efe kty w no œci
re a li za cji po dej mo wa nych dzia³añ. 

Ka dra pra co w ni cza Ucze l ni za li cza do bar dzo wa ¿ nych czyn ni ków, maj¹cych
wp³yw na efe kty w noœæ i ra cjo na l noœæ rea li zo wa nych dzia³añ: spra w noœæ or ga ni -
za cyjn¹ i ka drow¹, spra w ny sy stem ko mu ni ka cji miê dzy lu dz kiej, za cho wa nie
spó j no œci ce lów wspó³pra cuj¹cych ko mó rek, ja s no spre cy zo wa ne cele i za da nia
rea li zo wa ne na da nym sta no wi sku – okre œlo ne w za kre sach obo wi¹zków, dys cy -
p li nê pra cy oraz egze k wo wa nie odpo wie dzial no œci. 

Ana li za wy ni ków an kie ty wy ka za³a nie do sta teczn¹ zna jo moœæ przez nie któ -
rych pra co w ni ków wdro ¿o nych w Ucze l ni pro ce dur do tycz¹cych zarz¹dza nia ry -
zy kiem, w tym Po li ty ki zarz¹dza nia ry zy kiem.

Wska zu je to na po trze bê orga ni zo wa nia okre so wych szko leñ do tycz¹cych ry -
zy ka dla po szcze gó l nych grup pra co w ni ków wszy stkich szcze b li, rów nie¿ w za -
kre sie pra kty cz nym. Szko le nia o cha ra kte rze do ra d czym i uœwia da miaj¹cym
mog³yby byæ prze pro wa dza ne przez au dy to ra we wnê trz ne go.

Za sad nym zda je siê byæ pro mo wa nie i od po wied nie na gra dza nie osób akty w -
nych, prze ja wiaj¹cych w³asn¹ ini cja ty wê. Wy ró ¿ nia nie pra co w ni ków am bi t nych
mo¿e za chê ciæ ich do je sz cze bar dziej akty w ne go ucze st ni c twa w opra co wy wa niu
i aktu ali zo wa niu pro ce dur we wnê trz nych, cho cia ¿ by po przez zg³asza nie pro po -
zy cji do ko na nia po trze b nych zmian uspra w niaj¹cych. 

Po ¿y te cz nym dzia³aniem jest z pe w no œci¹ orga ni zo wa nie wspó l nych spo t kañ, 
powo³ywa nie ze spo³ów ro bo czych sk³adaj¹cych siê z pra co w ni ków o ró ¿ nych
spe cja l no œciach, w celu re a li za cji okre œlo nych za dañ. Na wspó l nych spo t ka niach
pra co w ni cy maj¹ mo ¿ li woœæ swo bod ne go zg³asza nia wsze l kich po ten cja l nych ry -
zyk, nie pra wid³owo œci, mo ¿ li wo œci wyst¹pie nia b³êdów (isto ta bu rzy mó z gów).

W zarz¹dza niu ry zy kiem isto t ne jest rów nie¿ uœwia da mia nie pra co w ni kom
wszy stkich szcze b li, jak wa ¿ na w osi¹gniê ciu za³o¿o nych ce lów i za dañ Ucze l ni
jest ja koœæ i te r mi no woœæ wy ko ny wa nej przez nich pra cy.

Znacz¹cy wp³yw na fun k cjo no wa nie sy ste mu zarz¹dza nia ry zy kiem w Ucze l -
ni ma ka dra kie ro w ni cza po przez spra w ne po dej mo wa nie dzia³añ do tycz¹cych
ry zy ka, jak te¿ oso ba ds. zarz¹dza nia ry zy kiem po przez ko or dy na cjê i in te gro wa -
nie tych dzia³añ.
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 Istotn¹ rolê w zarz¹dza -
niu ry zy kiem od gry wa rów -
nie¿ wspa r cie ze stro ny
au dy to ra we wnê trz ne go po -
mo c ny mi ra da mi i pro po zy -
cja mi s³u¿¹cymi po pra wie
efe kty w no œci zarz¹dza nia
ry zy kiem. Au dy tor we wnê -
trz ny po wi nien rów nie¿
wspie raæ kie ro w ni ka jed no -
stki przy po dej mo wa niu de -
cy zji. 

Uw z glêd niaj¹c po wy ¿sze 
na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e spra w -
noœæ sy ste mu zarz¹dza nia
ry zy kiem w Ucze l ni za le ¿y
od wie lu wza je m nie powi¹-
za nych ze sob¹ uwa run ko -
wañ, tj. m.in. od mo ¿ li wo œci
ka dro wych i fi nan sowych,

sto p nia zaan ga ¿o wa nia ka dry dyda ktycz no-ba daw czej, stu den tów i ad mi ni stra -
cji, wa run ków sprzê to wych i lo ka lo wych, efe kty w no œci go spo daro wa nia za so ba -
mi lu dz ki mi, rze czo wy mi i fi nan so wy mi.

6. Pod su mo wa nie

Wspó³cze s ny œwiat bar dzo szy b ko siê roz wi ja, pod le ga ci¹g³ym zmia nom, po -
stê po wi w in no wa cjach tech nolo gi cz nych oraz rosn¹cej glo ba l nej kon ku ren cji.
Wszy stko to przy spa rza pod mio tom, rów nie¿ tym na le¿¹cym do se kto ra fi nan -
sów pu b li cz nych, wie le trud no œci we w³aœci wej oce nie przysz³ych mo ¿ li wo œci
i za gro ¿eñ. 

W celu zwiê ksze nia pra wdopo dobie ñ stwa zrea li zo wa nia przez or ga ni za cjê
wy zna czo nych ce lów ko nie cz ne jest nie ustan ne roz po zna wa nie ry zy ka zwi¹za ne -
go z re a li zacj¹ pla no wa nych dzia³añ, prze pro wa dza nie ana li zy ziden tyfi kowa ne -
go ry zy ka oraz po dej mo wa nie sku te cz nych i efe kty w nych re a kcji na po ja wiaj¹ce
siê ry zy ko, tj. zarz¹dza nia ry zy kiem.

Po dej mo wa ne dzia³ania w ra mach sy ste mu zarz¹dza nia ry zy kiem po win ny
byæ ra cjo na l ne, zgod ne z przy jê ty mi w jed no st ce pro ce du ra mi zarz¹dza nia ry zy -
kiem, w pe³ni rea li zo wa ne i od po wie d nio udo ku men towa ne. 

Sy stem zarz¹dza nia ry zy kiem po wi nien byæ sy ste maty cz nie do sko na lo ny,
uspra w nia ny i do sto sowy wa ny do zmie niaj¹cych siê wa run ków pro wa dzo nej
dzia³al no œci oraz wy ma gañ oto cze nia. 
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Zmie niaj¹ce siê wa run ki, w ja kich fun kcjo nuj¹ ucze l nie, wy ma gaj¹ ci¹g³ego
do sto sowy wa nia ofe r ty dy da kty cz nej i ba da w czej do ewo lu uj¹cych po trzeb ryn -
ku, któ ry sta wia przed ucze l nia mi co raz to wiê ksze i bar dziej z³o¿o ne wy ma ga nia. 
Roz wój in no wa cji po wo du je, ¿e rea li zo wa ne s¹ co raz bar dziej z³o¿o ne pro je kty
wy ma gaj¹ce udzia³u wykwa lifi ko wa nych spe cja li stów z ró ¿ nych dzie dzin. 

Zarz¹dza nie ry zy kiem jest pro ce sem, któ ry wy ma ga wbu do wa nia w ku l tu rê
da nej Ucze l ni, ci¹g³ego roz wi ja nia œwia do mo œci pra co w ni ków, a zw³asz cza kie -
row ni c twa o ce lach i ko rzy œciach z zarz¹dza nia. Po win na byæ eg zek wo wa na
odpo wie dzia l noœæ za kon tro lê ry zy ka zwi¹za ne go z re a li zacj¹ przy dzie lo nych za -
dañ. 

Aby osi¹gn¹æ wy sok¹ sku te cz noœæ i efe kty w noœæ sy ste mu zarz¹dza nia ry zy -
kiem, ko nie cz na jest re a li za cja tego pro ce su kom p le kso wo, w spo sób ci¹g³y,
w ca³ej Ucze l ni po przez pra co w ni ków wszy stkich szcze b li, sto so w nie do pe³nio -
nej przez nich roli w zarz¹dza niu ry zy kiem na za j mo wa nym sta no wi sku pra cy. 

W celu za pe w nie nia dyna mi cz ne go roz wo ju Ucze l ni bar dzo wa ¿ nym wy zwa -
niem dla ka dry kie ro w ni czej jest dba nie o spra w nie i efe kty w nie dzia³aj¹cy sy -
stem zarz¹dza nia ry zy kiem, wa run kuj¹cy re a li za cjê ce lów i za dañ, okre œlo nych
w stra te gii dzia³al no œci jed no stki.

Pod su mo wuj¹c roz wa ¿a nia, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e wspó³cze œ nie zarz¹dza nie
ry zy kiem jest nie zbêd ne w celu umo ¿ li wie nia wcze œnie j sze go roz po zna wa nia,
eli mi no wa nia b¹dŸ ogra ni cza nia do akce pto wal ne go po zio mu ci¹gle po ja -
wiaj¹cych siê za gro ¿eñ w dzia³al no œci ope ra cy j nej ka ¿ dej jed no stki, któ re mog¹
za gro ziæ w re a li za cji za dañ i osi¹ga niu wy zna czo nych ce lów. 
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[17] Za³¹cznik do Ko mu ni ka tu nr 23 Mi ni stra Fi nan sów z 16 grud nia 2009 r. w spra wie
stan dar dów kon tro li zarz¹dczej dla se kto ra fi nan sów pu b li cz nych (DzUrz MF nr 15,
poz. 84).

[18] Za³¹cznik do ko mu ni ka tu nr 4 Mi ni stra Fi nan sów z 20 maja 2011 r. w spra wie stan dar -
dów au dy tu we wnê trz ne go dla jed no stek se kto ra fi nan sów pu b li cz nych (DzUrz MF
nr 5, poz. 23).

[19] Za³¹cznik do ko mu ni ka tu nr 6 Mi ni stra Fi nan sów z 6 grud nia 2012 r. (DzUrz MF
z 2012 r., poz. 56), Szcze gó³owe wy ty cz ne dla jed no stek se kto ra fi nan sów pu b li cz -
nych w za kre sie pla no wa nia i zarz¹dza nia ry zy kiem.

[20] Zarz¹dze nie nr 59 Mi ni stra Spraw We wnê trz nych w spra wie sy ste mu kon tro li
zarz¹dczej w dzia le ad mi ni stra cji rz¹do wej – spra wy we wnê trz ne (DzUrz MSW
z 2012 r., poz. 64).

[21] Sta tut Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej za twier dzo ny De cyzj¹ Mi ni stra Spraw We -
wnê trz nych z 28 maja 2012 r. nr DRiOL-0763-1/2012. 

[22] Re gu la min orga niza cy j ny Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej wpro wa dzo ny Zarz¹-
dze niem nr 1/08 Rekto ra-Ko men dan ta z 14 sty cz nia 2008 r. z póŸn. zm.).

[23] Re gu la min kon tro li zarz¹dczej w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej wpro wa dzo ny
Zarz¹dze niem nr 9/11 Rekto ra-Ko men dan ta z 25 ma r ca 2011 r.

[24] Po li ty ka zarz¹dza nia ry zy kiem w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej usta lo na
Zarz¹dze niem nr 45/11 z 29 grud nia 2011 r. 
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Iwo na £AD ZIAK

Risk Ma na ge ment in Sta te Uni ve r si ties
on the Exa m p le of Main Scho ol of Fire Se r vi ce

Be ing the Unit of Pu b lic Fi nan ces Se c tor

The ar ti c le de als with the pro blems of risk ma na ge ment in the units
of pu b lic fi nan ces se c tor on the exa m p le of the Main Scho ol of Fire Se r vi ce
be ing the uni ve r si ty of pu b lic se r vi ces. The ar ti c le pre sents the ba sic no tions 
of risk and risk ma na ge ment. The le gal ba sis re gu la ting the risk
ma na ge ment in the units of pu b lic fi nan ces se c tor have been sho wed.

In the next part of the pa per, the au t hor pre sents the ge ne ral de scri p tion 
of the Main Scho ol of Fire Se r vi ce, di s cus ses the way the risk ma na ge ment
sy stem is im p le men ted as well as the ge ne ral prin ci p les of its wor king
at Scho ol. In or der to show it, the le gal acts be ing in fo r ce in the Main
Scho ol of Fire Se r vi ce, de aling with the risk ma na ge ment, have been
pre sen ted.

In the last part of the ar ti c le, the au t hor di s cus ses the re sults
of con du c ted su r vey which deal with the risk ma na ge ment at Scho ol.
In that part of the pa per the au t hor con cen tra tes ma in ly on tho se risk fa c tors 
which, ac cor ding to the re spon dents, have con side ra b le in flu en ce on the
fu l fil l ment of the sta tu to ry aims of the Scho ol de fi ned in the stra te gy as well
as on the pre se r ving the fi nan cial li qu i di ty and ga i ning the com pe ti ti ve
po si tion on the mar ket.

Con stan t ly chan ging con di tions in which the units are wor king,
in flu en ce the fu l fil l ment of as su med aims and ta r gets. Sta te uni ve r si ties
ac ti vi ty as well as the ac ti vi ty of ot her units of pu b lic fi nan ces se c tor are
at hi g her and hi g her risk. It ca u ses the ne ces si ty of both, the
imp le men ta tion of the risk ma na ge ment sy stem as well as the term
up da ting of the sy stem as su m p tions.
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dr hab. in¿. An drzej J. W£ODARSKI, prof. SGSP

Wy dzia³ In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa Cy wi l ne go

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej w Wa r sza wie

mgr Anna ŒWIÊCKA

Wy ¿sza Szko³a Me ne d¿e r ska w Wa r sza wie

Bez pie cze ñ stwo w aspe kcie za gro ¿eñ mi li ta r nych

W 1989 r. za pocz¹tko wa no w Pol sce wie l kie re fo r my, któ re zmie ni³y sy stem po -
li ty cz ny, go spo dar kê i po li ty kê za gra niczn¹, tworz¹c podsta wy nowo cze s ne go,
nie  pod leg³ego pa ñ stwa i spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go. Du¿a ró ¿ no rod noœæ
wspo m nia nej pro ble ma ty ki oraz jej nad zwy cza j na z³o¿o noœæ sta no wi¹ te ma ty kê
ba dañ wie lu ze spo³ów ba da w czych oraz Ÿród³o zain tere so wa nia niemniej li cz nej
gru py pra co w ni ków nauko wo-ba da w czych. Jed nym z naj wa¿ nie j szych, cho cia¿
bar dzo ogó l nym pro ble mem, jest bez pie cze ñ stwo na sze go kra ju, roz pa try wa ne
w za le ¿ no œci od po trzeb i zain te re so wañ z ró ¿ nych pun któw wi dze nia, w tym rów -
nie¿ mi li tar ne go. 

Przy po mni j my, ¿e tra dy cy j ne bez pie cze ñ stwo pa ñ stwa by³o uto ¿ sa mia ne
prze de wszy stkim z si³¹ wo j skow¹. Wed³ug upro sz czo ne go sche ma tu: za gro ¿e -
nie, to agre sja (wo j na), a bez pie cze ñ stwo, to ob ro na mi li ta r na. Obe c nie, w po -
wszech nym ro zu mie niu, bez pie cze ñ stwo, to stan pe w no œci, spo ko ju,
za bez pie cze nia oraz stan jego po czu cia. Oz na cza ono rów nie¿ brak za gro ¿eñ
i ochro nê przed nie bez pie czeñ stwem. Ob ser wu je my rów nie¿ zja wi sko, gdzie ten
spo kój uza le ¿ nio ny jest od co raz wiê kszej li cz by ele men tów. Bez pie cze ñ stwo bo -
wiem obe j mu je co raz to nowe pro ble my: ter ro ryzm miê dzy naro do wy, zor ga ni zo -

W ar ty ku le przed sta wio no sze ro kie uwa run ko wa nia pro ble ma ty ki bez pie -

cze ñ stwa w ogó le, zwra caj¹c przy tym uwa gê na ci¹gle zwiê kszaj¹cy siê za -

kres tej pro ble ma ty ki. Bez pie cze ñ stwo przed sta wio no jako pe wien stan sy -

ste mu, w ra mach któ re go fun kcjo nu je my, za pe w niaj¹cy jego trwa nie

w obe cnym kszta³cie, re a li za cjê jego ce lów i roz wój do sto so wa ny do

na szych ocze ki wañ. W da l szej czê œci ar ty ku³u zwró co no uwa gê na ró ¿ no -

rod noœæ za gro ¿eñ, wœród któ rych szcze góln¹ rolê od gry waj¹ za gro ¿e nia mi -

li ta r ne. Po trze ba spro sta nia im jest po win no œci¹ kra ju, w tym jego si³ zbro j -

nych.

S³owa klu czo we: bez pie cze ñ stwo, bez pie cze ñ stwo mi li ta r ne, za gro ¿e nia,

si³y zbro j ne.

Ke y words: se cu ri ty, mi li ta ry se cu ri ty, thre ats, ar med fo r ces.
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wan¹ prze stê p czoœæ ma fijn¹, nie le ga l ny han del bro ni¹, bra ki ¿y w no œci
su ro w ców, a na wet wody, za gro ¿e nia dla œro do wi ska na tu ral ne go cz³owie ka, nie -
kon tro lowa ny przy rost na tu ra l ny, cho ro by epi de mi cz ne (oraz AIDS), znacz¹ce
dys pro po rcje roz wo jo we i inne.

Wœród po trzeb od czu wa l nych przez ka ¿ de go z nas i wszy stkich jako cz³on ków
roz ma i tych grup spo³ecz nych, za sad ni cze zna cze nie ma po czu cie bez pie cze ñ stwa 
ro zu mia ne go jako pe wien stan sy ste mu, w ra mach któ re go fun kcjo nu je my, za pew -
niaj¹cy jego trwa nie w obe cnym kszta³cie, re a li za cjê jego ce lów i roz wój do sto so -
wa ny do na szych ocze ki wañ do tycz¹cych przysz³oœci tego sy ste mu.

Po trze ba bez pie cze ñ stwa i sta bi l no œci wa run ków ¿y cia by³a za wsze nie -
od³¹cznym ele men tem lu dz kiej eg zy sten cji, ale wspó³cze œ nie sta³a siê szcze gó l nie
do mi nuj¹ca. Wy ni ka to z ogro mnej nie prze widy walno œci ju tra ce chuj¹cej na sze
cza sy, o któ rych zwyk³o siê mó wiæ, ¿e je dy ne co w nich pe w ne, to zmia na. Do
tego do cho dzi je sz cze, zwi¹zane z glo ba li zacj¹, co raz wiê ksze uza le ¿ nie nie fun k -
cjo no wa nia pañstw i eg zy sten cji ich oby wa te li od zja wisk i pro ce sów do ko nuj¹cych 
siê w od leg³ych mie j s cach zie m skie go glo bu.

Ka ¿ de pa ñ stwo ma swoj¹ ra cjê sta nu. Sta no wi ona tzw. do bro wspó l ne, któ re
wy ni ka ze stra te gi cz nych ce lów po li ty ki we wnê trz nej i za gra ni cz nej da ne go pa ñ -
stwa. Na owo do bro wspó l ne sk³ada siê:
l su we ren noœæ i nie pod leg³oœæ,
l in te gra l noœæ tery to ria l na,
l roz wój go spo da r czy i spo³ecz ny oraz ku l tu ro wy (cywi liza cy j ny),
l wol noœæ, rów noœæ i bra te r stwo oby wa te li gwa ran tuj¹ce im by cie równo upra w -

nio nym cz³on ka mi spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go.
Klu czo wym ele men tem ra cji sta nu jest bez pie cze ñ stwo, czy li za pe w nie nie

ist nie nia trwa³ego ze spo³u po li ty cz nych, spo³ecz nych, eko no mi cz nych, ku l tu -
ro wych, te ch ni cz nych i eko lo gi cz nych uwa run ko wañ fun kcjo no wa nia pa ñ -
stwa, od któ rych za le ¿y ist nie nie da ne go pa ñ stwa i god ne ¿y cie oby wa te li
zgod nie z ich sy ste mem wa r to œci. Za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa jest kon sty tucy j  -
nym obo wi¹zkiem pa ñ stwa, co raz trud nie j szym do spe³nie nia w wa run kach
s³abn¹cej jego roli w na stê p stwie pog³êbiaj¹cej siê glo ba li za cji i co raz si l nie j szej
po zy cji ko r po ra cji trans na ro do wych i krajo wych sto sun kach go spo da r czych
oraz po li ty cz nych.

Aby pa ñ stwo mog³o spe³niæ ten obo wi¹zek, musi dys po no waæ in sty tu cja mi
chro ni¹cymi jego bez pie cze ñ stwo. Musi byæ ta k ¿e wy po sa ¿o ne w atry bu ty daj¹ce
po czu cie bez pie cze ñ stwa, jak te¿ umieæ iden ty fi ko waæ za gro ¿e nia tego bez pie -
cze ñ stwa. Dba³oœæ o bez pie cze ñ stwo pa ñ stwa wy ni ka z tro ski o do bro wspó l ne,
ale jest wa run kiem re a li za cji tego do bra. Mo ¿ na j¹ tra kto waæ w spo sób zindy -
widua lizo wa ny, od nosz¹c kwe stiê bez pie cze ñ stwa do jed ne go pa ñ stwa lub te¿ od -
no siæ siê do gru py pañstw.

Za rów no w jed nym, jak i w dru gim ujê ciu, kwe stia bez pie cze ñ stwa pañstw
(pa ñ stwa), ma klu czo we zna cze nie dla sto sun ków miê dzyna ro do wych, do ty czy
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bo wiem tego, jak re la cje ist niej¹ce miê dzy pa ñ stwa mi wp³ywaj¹ na ich po li ty kê
oraz go spo dar kê, jak per spe ktywi cz nie uj mo wa na sy tu a cja po li ty cz na i eko no mi -
cz na da ne go pa ñ stwa (gru py pañstw) rzu tu je na sto sun ki miê dzy nimi.

¯adne pa ñ stwo nie ist nie je w odo so b nie niu, za wsze po zo sta je w re la cjach z in -
ny mi orga ni za cja mi tego typu. Te re la cje mo ¿ na roz pa try waæ jako wie lo ele men -
tow¹ sieæ powi¹zañ lub sto su nek da ne go pa ñ stwa do wszy stkich in nych pañstw
tra kto wa nych jako oto cze nie miê dzy naro do we. Nie za le ¿ nie jak na te re la cje po pa -
trzy my, po win ni œmy do strze gaæ wy ni kaj¹ce z nich przes³anki roz wo ju i re a li za cji 
ce lów da ne go pa ñ stwa, a za ra zem za gro ¿e nia dla jego fun kcjo no wa nia i roz wo ju
– dla bez pie cze ñ stwa. Sta wia nie kwe stii bez pie cze ñ stwa ma bo wiem sens o tyle,
o ile ist nie je ja kieœ re a l ne czy na wet po ten cja l ne nie bez pie czeñ stwo wy ra ¿aj¹ce siê
sta nem daj¹cego siê zde fi nio waæ za gro ¿e nia.

Bez pie cze ñ stwo pañstw mo ¿e my roz pa try waæ wed³ug kry te rium jego za siê gu
i roz wa ¿aæ je w kon te k œcie glo ba l nym, re gio na l nym i krajo wym. Mo ¿e my je jed -
nak ta k ¿e roz wa ¿aæ wed³ug kry te rium przed mio to we go, bo wiem jest ono w rze -
czy wi sto œci agre ga tem sk³adaj¹cym siê ze wza je m nie powi¹za nych i wza je m nie siê
wa run kuj¹cych jego prze ja wów. Mówi¹c o bez pie cze ñ stwie pañstw, mamy na my -
œli za rów no bez pie cze ñ stwo mi li ta r ne, spo³ecz ne, eko no mi cz ne, so cja l ne, tech -
nolo gi cz ne, jak i epide miolo gi cz ne.

Kwe stia bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa po ja wia siê wów czas, gdy ist nie je, lub mo¿e
za ist nieæ coœ, co mo¿e spo wo do waæ isto t ne zak³óce nia w fun kcjo no wa niu da ne go
pa ñ stwa lub gru py pañstw, ha mo waæ lub utrud niaæ roz wój, za gra ¿aæ ist nie niu
w o be c nym kszta³cie b¹dŸ pro wa dziæ do utra ty wa r to œci isto t nych dla w³adzy pu -
b li cz nej lub oby wa te li da ne go pa ñ stwa.

Bez pie cze ñ stwo pañstw ma aspekt za rów no obie kty w ny, jak i su bie kty w ny.
Aspekt obie kty w ny wy ra ¿a siê w po ja wie niu siê re a l nych za gro ¿eñ dla ist nie nia
i ro z wo ju da ne go pa ñ stwa w jego obe cnym kszta³cie. Aspekt su bie kty w ny na to -
miast wy ra ¿a siê w po czu ciu bez pie cze ñ stwa (lub za gro ¿e nia) po ja wiaj¹cym siê
u w³adzy pu b li cz nej i/lub u oby wa te li. Rzecz bo wiem nie ty l ko w tym czy bez pie -
cze ñ stwo b¹dŸ jego za gro ¿e nie, obie kty w nie ist nie je, czy nie, ale prze de wszy -
stkim w tym, czy w³adza pu b li cz na i oby wa te le czuj¹ siê bez pie cz nie, co
oczy wi œcie nie zwa l nia ich z nie ustan nej tro ski o bez pie cze ñ stwo, bo nie mo ¿ na
my œleæ o bez pie cze ñ stwie je dy nie wte dy, gdy jest ono re a l nie za gro ¿o ne. Trze ba
o nie dbaæ sta le, tak by za gro ¿e nia eli mi no waæ, od su waæ i mini ma li zo waæ, a gdy
po ja wi¹ siê, byæ przy go to wa nym na pod jê cie wy ni kaj¹cych z nich wy zwañ.

Wpra w dzie „bez pie cze ñ stwo nie jest wszy stkim, ale wszy stko od nie go za le ¿y,
bo bez bez pie cze ñ stwa wszy stko jest ni czym”1. Bez pie cze ñ stwo jest obok wol no -
œci pod sta wo wym wa run kiem fun kcjo no wa nia i roz wo ju pañstw, przy czym te
wa r to œci, czy jak kto woli ce chy, nie s¹ wzglê dem sie bie sub sty tucy j ne, lecz
komp le men tar ne.
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Bez pie cze ñ stwo pa ñ stwa mo¿e siê wy ra ¿aæ w od po rno œci pa ñ stwa na po wsta -
wa nie sy tu a cji nie bez pie cz nych dla jego dzi sie j szej eg zy sten cji i przysz³oœci, czy li 
za gro ¿eñ jego fun kcjo no wa nia i roz wo ju. Mo¿e byæ ro zu mia ne jako zdo l noœæ
pa ñ stwa do ochro ny wa run ków oraz me cha ni z mu jego fun kcjo no wa nia i roz wo ju 
przed we wnê trz ny mi i zew nê trz ny mi za gro ¿e nia mi. Mówi¹c o bez pie cze ñ stwie
pa ñ stwa, mo ¿e my mieæ na my œli to, ¿e nie ist niej¹ okre œlo ne za gro ¿e nia jego funk -
cjo no wa nia i roz wo ju, ale ta k ¿e mo ¿e my pod tym po jê ciem ro zu mieæ wa r to œci
egzy sten cja l ne, któ rych ist nie nie daje po czu cie sta bi l no œci, nie za wod no œci
i trwa³oœci sta nu pa ñ stwa uwa ¿a ne go za ko rzy st ny dla re a li za cji jego ce lów wspó l -
nych, jak rów nie¿ indy widu a l nych ce lów ka ¿ de go z jego oby wa te li. Brak tych wa r -
to œci sku t ku je po czu ciem za gro ¿e nia, nie pe w no œci i za gro ¿e nia tego, co dla da ne go
pa ñ stwa wa ¿ ne. Bez pie cze ñ stwo mo¿e byæ ro zu mia ne jako sy stem insty tucjo na l -
nych i pozain stytu cjona l nych gwa ran cji li k wi da cji lub mini ma li za cji za gro ¿eñ
b¹dŸ do nie dopu sz cze nia do ich po ja wie nia siê, b¹dŸ uwra ¿ li wie nia siê na nie.

W opa r ciu o przy to czo ne okre œle nia, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e pod staw¹ two rze -
nia bez pie cze ñ stwa na ro do we go jest po wszech na ochro na i ob ro na na ro do wa,
tra kto wa ne jako na cze l na mi sja i obo wi¹zek ko le j nych po ko leñ Po la ków. Jest ni¹
rów nie¿ za sad ni cza czêœæ or ga ni za cji pañstwa, obe j muj¹ca przy go to wa nie
spo³ecze ñ stwa, za so bów i te ry to rium do ochro ny i ob ro ny przed za gro ¿e nia mi.

W³adze na sze go kra ju, pa miê taj¹c o do œwia d cze niach hi sto ry cz nych oraz kie -
ruj¹c siê wy czu ciem wspó³cze s nych uwa run ko wañ geo poli ty cz nych, pod jê³y
wysi³ki zmie rzaj¹ce do za pe w nie nia trwa³ego bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa. Za pe w nia 
je udzia³ Pol ski w koa li cy j nym uk³ad zie ob ron nym, któ re go ucze st ni ków ³¹cz¹
wspó l ne in te re sy bez pie cze ñ stwa i wspó l ny in te res wa r to œci.

Wej œcie Rze czypo spo li tej Pol ski do NATO2, euroa tlan ty c kiej stru ktu ry bez -
pie cze ñ stwa miê dzyna rodo we go, jest hi sto ry cz nym su kce sem na szej po li ty ki za -
gra ni cz nej. Wzmo c ni li œmy w³asne zdo l no œci ob ron ne i w³¹czy li œmy Pol skê do
gro na pañstw tworz¹cych stre fê sta bi li za cji i po ko ju w Eu ro pie.

Pod staw¹ prawn¹ So ju szu jest pod pi sa ny w kwie t niu 1949 r. Tra ktat Pó³noc -
noat lan ty cki, na zy wa ny ta k ¿e – od mie j s ca pod pi sa nia – Tra kta tem Wa szyn gto ñ -
skim3. Zgod nie z nim, NATO jest sto wa rzy sze niem wo l nych pañstw
po³¹czo nych wol¹ za cho wa nia w³as ne go bez pie cze ñ stwa drog¹ wspó l nych gwa -
ran cji i usta bili zo wa nych stosun ków z in ny mi kra ja mi, a jego g³ów nym ce lem jest 
za gwa ran towa nie œro d ka mi poli ty cz ny mi i mi li tar ny mi wol no œci i bez pie cze ñ -
stwa wszy stkim swo im cz³on kom. Si³a NATO, bêd¹c wy pa d kow¹ si³¹ jego cz³on -
ków, jest bar dzo du¿a, a s³aboœæ mi li ta r na ja kie goœ kra ju oz na cza os³abie nie
So ju szu. W tym kon te k œcie w³¹cze nie Pol ski do NATO nie mo¿e oz na czaæ na szej 
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2  12 ma r ca 1999 r. w ma³ym mia ste cz ku In de pen den ce w ame ry ka ñ skim sta nie Mis so u ri, ów cze s -
ny szef pol skiej dy p lo ma cji Bro nis³aw Ge re mek prze ka za³ na rêce Se kre tarz Sta nu USA Ma de le i ne Al -
bright, akt przyst¹pie nia Pol ski do Tra kta tu Pó³nocno atlan tyc kie go. Z t¹ chwil¹ Pol ska sta³a siê fo r ma l -
nie stron¹ Tra kta tu – cz³on kiem So ju szu Pó³nocno atlan tyc kie go.

3  Pod pi sa ny Tra ktat jest w zgo dzie z art. 51 Ka r ty Na ro dów Zjed no czo nych, któ ry po twier dza nie -
zby wa l ne pra wa ka ¿ de go nie pod leg³ego pa ñ stwa do sa mo dzie l nej i zbio ro wej ob ro ny.



bez tro ski w spra wach ob ron no œci, bo wiem w przy pa d ku NATO ka ¿ dy z cz³on -
ków So ju szu po wi nien pa miê taæ, ¿e na pie r wszym mie j s cu musi sta wiaæ w³asne
zdo l no œci ob ron ne. Taki te¿ jest pod sta wo wy na kaz wy ni kaj¹cy z przy jê cia Pol ski
do NATO – mu si my za dbaæ o spra w ny sy stem ob ron ny i zbu do waæ no wo cze s ne
si³y zbrojne.

Rze czpo spo li ta Pol ska przyst¹pi³a do or ga ni za cji Tra kta tu Pó³noc no atlan tyc -
kie go 24 kwie t nia 1999 r. Do ko na ne w ten spo sób roz sze rze nie NATO osta te cz -
nie prze kre œli³o porz¹dek ja³ta ñ ski na na szym kon ty nen cie. Z ko lei Pol ska
– w wy ni ku tego roz sze rze nia – sta³a siê czê œci¹ sku te cz ne go sy ste mu soju sz ni cze -
go, daj¹cego gwa ran cjê bez pie cze ñ stwa i stwa rzaj¹cego wa run ki sta bi l ne go roz -
wo ju.

Nie mal rów no cze œ nie z doko ny wa ny mi zmia na mi w ob sza rze bu do wy sy ste mu
bez pie cze ñ stwa RP po ja wi³y siê ja ko œcio we nowe wy zwa nia i zagro ¿e nia, któ rych
za kres roz sze rzy³ siê zna cz nie w po rów na niu z tra dy cy j nie uto ¿ sa mia nym za gro ¿e -
niem zwi¹za nym z gro Ÿ b¹ ata ku (agre sji). Wspó³cze s ne za gro ¿e nia bez pie cze ñ -
stwa na ro do we go mo ¿ na okre œliæ jako po ten cja l ne lub ist niej¹ce zja wi ska,
sy tu a cje b¹dŸ dzia³ania godz¹ce w wa r to œci i in te re sy na ro do we, stwa rzaj¹ce nie -
bez pie czeñ stwo dla: ¿y cia i zdro wia, wa run ków bytu, mie nia i œro do wi ska oraz
de stru kcji or ga ni za cji ¿y cia spo³ecz ne go i pa ñ stwo we go.

Za uwa ¿ my, ¿e okre œle nie wspó³cze s ne go cha ra kte ru za gro ¿eñ jest pod sta wo -
wym kro kiem w pro ce sie two rze nia bez pie cze ñ stwa na ro do we go, gdy¿ ty l ko ich
pe³ny  ob raz daje mo ¿ li woœæ rów no czes ne go roz pa trze nia sta nu or ga ni za cji bez -
pie cze ñ stwa. Pa miê ta j my przy tym, ¿e stan ten mo¿e os³abiaæ za gro ¿e nia lub czy -
niæ spo³ecze ñ stwo bez bron ne wo bec za gro ¿eñ. Ce lo we i ko nie cz ne za tem jest
roz pa try wa nie bez pie cze ñ stwa na ro do we go w powi¹za niu z za gro ¿e nia mi i sta -
nem or ga ni za cji bez pie cze ñ stwa miê dzyna rodo we go. Za ta kim po dej œciem prze -
ma wiaj¹:
1. Rosn¹ca za le ¿ noœæ bez pie cze ñ stwa na ro do we go od tego, co dzie je siê za gra -

nic¹ – w tym przy pa d ku szcze gó l ne zna cze nie ma utrzy ma nie za gro ¿eñ z dala
od te ry to rium Pol ski oraz roz wi¹zy wa nie kry zy sów na wcze s nym eta pie ich
roz wo ju.

2. Rosn¹ca otwa r toœæ pañstw na przep³yw to wa rów, in fo r ma cji i osób bêd¹ca za -
rów no wy ni kiem upa d ku bu fo rów gra ni cz nych z okre su kon fron ta cji NATO
z Uk³adem Wa r sza wskim, jak i wzro stu wspó³pra cy go spo da r czej.

3. Ko nie cz noœæ wspó³ucze st ni cze nia w two rze niu bez pie cze ñ stwa miê dzyna -
rodo we go, nie ty l ko w fo r mie przy nale ¿ no œci do ONZ, UE i NATO, ale rów -
nie¿ udzia³u wo j ska w ope ra cjach po ko jo wych i huma ni ta r nych.

4. Ko rzy sta nie z do œwia d czeñ in nych pañstw w two rze niu bez pie cze ñ stwa na ro -
do we go, zw³asz cza pañstw przo duj¹cych cywi liza cy j nie, któ rych „œla dem roz -
wo ju” pod¹¿a Pol ska.
Bar dzo wy ra Ÿ ne mu zmnie j sze niu uleg³y za gro ¿e nia wojn¹ na ska lê glo baln¹

i kon ty nen taln¹. Temu zja wi sku to wa rzy szy jed nak wzrost li cz by na piêæ i kon flik -
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tów lo ka l nych, stwa rzaj¹cych za gro ¿e nia kry zy so we dla sze r szej spo³ecz no œci
miê dzy naro do wej. Za gro ¿e nia kry zy so we mog¹ przy braæ cha ra kter polity czno- 
-milita r ny lub nie mili ta r ny – obe c nie naj bar dziej pra wdo podo b ny. îród³a tych
zja wisk mog¹ mieæ pod³o¿e po li ty cz ne, spo³ecz ne, eko no mi cz ne, et ni cz ne lub re -
li gi j ne. Ich od dzia³ywa nie na bez pie cze ñ stwo Pol ski mo¿e siê prze ja wiaæ bez po -
œred nio lub po œred nio.

Za gro ¿e nie bez po œred nie mog¹ wy ni kaæ z sy tu a cji spo wo do wa nych przez
ukryt¹ lub jawn¹ gro Ÿ bê za sto so wa nia prze mo cy prze ciw ko Pol sce lub jej so ju sz ni -
kom, nie ty l ko w po sta ci agre sji zbro j nej, ale rów nie¿ ude rzeñ miê dzyna ro do -
wych or ga ni za cji terro ry sty cz nych. Ce lem ta kiej gro Ÿ by mo¿e byæ np. d¹¿e nie do
wy mu sze nia po¿¹da nych za cho wañ po li ty cz nych i ustêpstw.

Za gro ¿e nia po œred nie z ko lei wy ni ka z ewen tua l ne go zaan ga ¿o wa nia Pol ski
w miê dzy naro do we wysi³ki na rzecz roz wi¹za nia sy tu a cji kry zy so wych, któ re
mo¿e po wo do waæ wzrost za gro ¿e nia oby wa te li RP prze by waj¹cych w re jo nie
kon fli ktu lub w jego po bli ¿u, a ta k ¿e wzrost ry zy ka za gro ¿e nia te ry to rium Pol -
ski akcja mi od we to wy mi.

Naj wa ¿ niejsz¹ cech¹ za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa jest za gro ¿e nie mili ta r ne ro zu -
mia ne naj ogó l niej jako po ten cja l ne lub ist niej¹ce nie bez pie czeñ stwo u¿y cia prze -
mo cy prze ciw ko wa r to œciom i in te re som narodo wym. îród³em za gro ¿e nia
mi li tar ne go bez pie cze ñ stwa na ro do we go i miê dzyna rodo we go jest nie ty l ko po -
ten cja³ mi li ta r ny in nych pañstw i mo ¿ li wo œci ich agre sy w ne go u¿y cia, ale ta k ¿e
w³asna s³aboœæ mi li ta r na b¹dŸ bez bron noœæ pro wo kuj¹ca prze ciw ni ków do u¿y cia 
prze mo cy. Przed Polsk¹ stoi wy zwa nie two rze nia sy ste mu ob ron ne go zdo l ne go
za pe w niæ Pol sce sa mo dzie l ne od stra sza nie i ob ro nê oraz wype³nie nie za dañ ob -
ro ny wspó l nej NATO. Po trze ba zwiê ksze nia po ten cja³u ob ron ne go pa ñ stwa,
w szcze gó l no œci Si³ Zbro j nych, wy ni ka z za gro ¿eñ ja kie mog¹ w przysz³oœci stan¹æ
przed na szym kra jem.

Pod su mo wuj¹c ana li zê wspó³cze s nych za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa na ro do we go
i miê dzyna rodo we go oraz sta nu or ga ni za cji bez pie cze ñ stwa Pol ski i œwia ta, ich
wp³yw na two rze nie bez pie cze ñ stwa na ro do we go mo ¿ na przed sta wiæ na stê puj¹co.
l jak ko l wiek ust¹pi³o wi d mo zag³ady j¹dro wej cy wi li za cji po za ko ñ cze niu kon -

fron ta cji UW – NATO, to jed nak nad œwia tem wci¹¿ wisi wi d mo zag³ady wo j -
sko wy mi i cy wi l ny mi œro d ka mi ma so we go ra ¿e nia;

l nie ustan ny po stêp te ch ni ki oprócz ko rzy œci przy no si co raz wiê ksze za gro ¿e -
nia dla lu dz ko œci oraz uza le ¿ nie nie bez pie cze ñ stwa od spra w ne go fun kcjo no -
wa nia urz¹dzeñ te ch ni cz nych;

l ter ro ryzm, wy ko rzy stuj¹c wspó³cze s ne wo j sko we i cy wi l ne œro d ki ra ¿e nia
oraz do stêp do obie któw i urz¹dzeñ in fra stru ktu ry kry ty cz nej prze kszta³ci³
siê me ga ter ro ryzm – naj wiê ksze za gro ¿e nie bez pie cze ñ stwa na ro do we go
i miê dzyna rodo we go.
Pa ñ stwa cz³on ko wskie s¹ zob li go wa ne do re a li za cji ob ro ny wspó l nej wy ni -

kaj¹cej z Tra kta tu Pó³nocno atlan tyc kie go z 1949 r. W tym celu powo³ano sy stem
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in te gro wa nia pla nów na ro do wej ob ro ny po szcze gó l nych pañstw, w ra mach tzw.
pla no wa nia ko le kty w nej ob ro ny So ju szu, w celu re a li za cji uz go d nionych ce lów
wo j sko wych. Pro ces zin te gro wa nia pla no wa nia ob ron ne go NATO do ty czy
podsta wo wych dzie dzin fun kcjo no wa nia sfe ry mi li ta r nej: naj wa¿ nie j szej – si³
zbro j nych, oraz: uz bro je nia, lo gi sty ki, in fra stru ktu ry, sy ste mów do wo dze nia,
kie ro wa nia i ³¹czno œci, ob ro ny cy wi l nej.

Efe ktem wspó³pra cy z So ju szem by³o uz god nie nie wie l ko œci polskie go
wk³adu do NATO, w po sta ci kon kre t nych fo r ma cji i jed no stek wo j sko wych, usta -
le nie po zio mu ich go to wo œci bo jo wej oraz okre œle nie wy ma gañ wo bec do wództw, 
szta bów i wojsk, któ re Pol ska wno si do So ju szu.

Pod sta wo wa rola si³ zbro j nych So ju szu spro wa dza siê do za pe w nie nia po ko ju,
inte gra l no œci tery to ria l nej, nie zale ¿ no œci po li ty cz nej, a tym sa mym bez pie cze ñ -
stwa pa ñ stwom cz³on ko wskim. Wo j ska musz¹ byæ zdo l ne do od stra sza nia i ob ro -
ny, utrzy ma nia b¹dŸ od twa rza nia inte gra l no œci tery to ria l nej pañstw – ucze st ni ków 
So ju szu, do zmu sze nia agre so ra do za prze sta nia dzia³añ i wy co fa nia siê, a wiêc za -
ko ñ cze nia kon fli ktu.

Rów nie wa ¿ ne jest kon tro lo wa nie, ochro na i ob ro na te ry to rium, zape w nie nie
nie ogra niczo ne go do stê pu do mo r skich, po wie trz nych i l¹do wych li nii komu nika -
cy j nych, kon tro la ob sza rów mo r skich, sku te cz na ob ro na po wie trz na.

Od ucze st ni ka So ju szu, ja kim jest Pol ska, wy ma ga siê:
l usta no wie nia trwa³ego, demo kra tycz ne go sy ste mu poli ty cz ne go z wo l ny mi

wy bo ra mi, sta bi l ny mi in sty tu cja mi w³adzy usta wo da w czej i wy ko na w czej,
po sza no wa nia praw i swo bód oby wa te l skich oraz de mo kra tyczn¹ kon trol¹
nad si³ami zbro j ny mi;

l bez wa run kowe go za akce pto wa nia za sa dy wspó l nej ob ro ny oraz w ra zie po -
trze by przy jê cia na swo je te ry to rium wojsk i in sta la cji NATO;

l ucze st ni cze nia w zin te gro wa nej stru ktu rze ob ron nej NATO (³¹cz nie z de le -
go wa niem per so ne lu do po³¹czo nych do wództw);

l przy jê cia na to wskich za sad pla no wa nia ob ron ne go, w tym jego prze j rzy sto œci;
l uz na nia pod sta wo wych za sad po li ty ki NATO i za³o¿eñ Kon ce pcji Stra te gi cz -

nej So ju szu;
l osi¹gniê cia mi ni ma l nej, nie zbêd nej zdo l no œci do wspó³dzia³ania si³ zbro j -

nych (inter opera cy j noœæ), a w da l szej per spe kty wie – ich kom paty bil no œci,
zgod nie z wy mo ga mi okre œlo ny mi przez NATO.
Indy widu a l na zdo l noœæ ob ron na (sa mo ob ro na) ucze st ni ka So ju szu pla su je siê

przed po moc¹ ko le ktywn¹ w ra mach ob ro ny wspó l nej, two rzy wa run ki do jej
udzie le nia i wa run ku je jej uzy ska nie.

Zgod nie z wcze œnie j szy mi de kla ra cja mi rz¹du RP do wspó l nej ob ro ny prze -
zna czo no si³y ope ra cy j ne wraz z si³ami wspa r cia bo jo we go i logisty czno-ad -
ministra cyjne go. Do ko na li œmy po dzia³u Si³ Zbro j nych RP na Si³y Re a go wa nia
i G³ówne Si³y Ob ron ne.
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G³ów nym ce lem po li ty ki ob ro ny na ro do wej, wy ni kaj¹cym z pod sta wo wych
fun kcji pa ñ stwa oraz usta leñ Kon sty tu cji RP jest za pe w nie nie sku te cz nej ochro -
ny i ob ro ny in te re sów na ro do wych przed ist niej¹cymi i po ten cjal ny mi za gro ¿e -
nia mi bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Jed no cze œ nie przed stra te gi¹ ob ro ny
na ro do wej stoi za da nie wspó³ udzia³u Pol ski w re a li za cji g³ów ne go celu wspól no -
ty ob ron nej NATO ujê te go w Tra kta cie Pó³nocno atlan ty c kim: „Zde cy do wa nie
ochra niaæ wol noœæ, wspó l ne dzie dzi c two i cy wi li za cjê swych na ro dów opa r te na
za sa dach de mo kra cji jed no stki i pra worz¹dno œci”. Stra te gia ob ro ny na ro do wej
jest czê œci¹ stra te gii bez pie cze ñ stwa na ro do we go, któ ra stwier dza, ¿e Si³y Zbro j -
ne RP s³u¿¹ za pe w nie niu bez pie cze ñ stwa Pol ski i nios¹ po moc so ju sz nicz¹ zgod -
nie z art. 5 Tra kta tu Pó³nocno atlan tyc kie go; ich ce lem jest ta k ¿e ochro na
pol skich in te re sów oraz bu do wa po zy cji Pol ski w NATO.

Za gwa ran towa niu sku te cz no œci wy ko ny wa nia przez Si³y Zbro j ne RP swych
za dañ po win na to wa rzy szyæ mo ¿ li woœæ zwiê ksze nia ich zdo l no œci ope ra cy j nych
w za kre sie:
l ochro ny wojsk przed bro ni¹ ma so we go ra ¿e nia;
l pod wy ¿sze nia spra w no œci sy ste mów do wo dze nia, w tym bez pie cze ñ stwa sy -

ste mów do wo dze nia i bez pie cze ñ stwa, a ta k ¿e prze wa gi info rma cy j nej;
l za pe w nie nia efe kty w no œci dzia³añ bo jo wych oraz osi¹gniê cia wy ma ga nych

stan dar dów przez si³y zdo l ne do prze rzu tu;
l za pe w nie nia mo ¿ li wo œci szy b kie go prze rzu tu jed no stek bo jo wych i ci¹g³oœci

wspa r cia.
Si³y Zbro j ne s¹ zo bo wi¹zane do przy go to wa nia i utrzy my wa nia po ten cja³u si³

eks pedy cy j nych, umo ¿ li wiaj¹cych udzia³ w ope ra cjach reago wa nia kry zy so we go
i o pe ra cjach po ko jo wych pro wa dzo nych na i poza te ry to rium Pol ski, w ra mach
ope ra cji NATO. 

Mówi¹c o bez pie cze ñ stwie mi li ta r nym, mu si my zwró ciæ  szcze góln¹ uwa gê na
Mi sje Si³ Zbro j nych RP (rys. 1). Przez po jê cie mi sji Si³ Zbro j nych mo ¿ na ro zu -
mieæ trwa³e i na cze l ne cele na ro do we i pa ñ stwo we, dla któ rych re a li za cji two rzy
siê je i utrzy mu je. W Pol sce mi sje Si³ Zbro j nych wy ni kaj¹ z usta leñ Kon sty tu cji,
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Rys. 1. Mi sje sy ste mu wo j sko we go

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Usta wy o po wszech nym obo wi¹zku ob ro ny RP, zo bo wi¹zañ so ju sz ni czych
okre œlo nych w Tra kta cie Pó³nocno atlan ty c kim oraz ustaw o sta nach nad -
zwy cza j nych. Na ich pod sta wie wyró ¿ nio no na stê puj¹ce mi sje Si³ Zbro j nych RP:
1. Mi sje orê ¿ ne:

l od stra sza nia, ochro ny i ob ro ny Pol ski oraz udzia³ w ob ro nie wspó l nej
NATO;

l mi sje po ko jo we (ONZ, NATO, OBWE, UE).
2. Mi sje nie orê ¿ ne:

l two rze nia w pro ce sie po wszech ne go wy cho wa nia i  szko le nia wo j sko we go
wiê zi pa ñ stwo wych, na ro do wych i spo³ecz nych;

l wspa r cia wo j sko we go w³adz i spo³ecze ñ stwa w sy tu a cjach szcze gó l nych
za gro ¿eñ i po trzeb.

3. Mi sja ko or dy na cji ochron nej i ob ron nej:
l ko or dy na cji wo j sko wych i cy wi l nych przy go to wañ oraz dzia³añ w ochro nie

i o bro nie na ro do wej.
Do wype³nie nia wy mie nio nych mi sji sy ste mu wo j sko we go ce lo we jest okre œle nie 

mi sji ob ro ny tery to ria l nej, jako po wszech ne go, obok mo bi l nych wojsk ope ra cy j -
nych, ele men tu no wo cze s nej stru ktu ry mi li ta r nej, któ re go powi¹za nie z sy ste mem
niemi li ta r nym w de cy duj¹cy spo sób wp³ywa na sku te cz noœæ ob ro ny na ro do wej.
l Mi sje orê ¿ ne:

– ochro ny i ob ro ny mie j s co wej;
– wspa r cia wojsk ope ra cy j nych – w³as nych i wzmo c nie nia NATO.

l Mi sje nie orê ¿ ne:
– ra to wa nia, ochro ny i po mo cy huma ni ta r nej;
– two rze nia po staw i wiê zi pa ñ stwo wych, na ro do wych i spo³ecz nych.

l Mi sja ko or dy na cji ob ron nej:
– ko or dy na cja wo j sko wych i cy wi l nych przy go to wañ i dzia³añ ochron nych

i ob ron nych na szcze b lu tery to ria l nym.
Wype³nie nie mi sji sy ste mu wo j sko we go od by wa siê po przez re a liza cjê fun kcji

si³ zbro j nych.
Dla Pol ski, jako cz³onka NATO, ka ¿ da wo j na, nie za le ¿ nie od jej ska li, by³aby

wojn¹ pro wa dzon¹ w uk³ad zie so ju sz ni czym – zgod nie z za sad¹, ¿e ka ¿ da agre sja
na cz³onka NATO, w tym ta k ¿e na Pol skê, jest agresj¹ prze ciw ko ca³emu NATO.
Pol ska musi braæ pod uwa gê ewen tu a l noœæ wo j ny pro wa dzo nej w ob ro nie w³as -
ne go te ry to rium, po le gaj¹cej na od pa r ciu bez po œred niej agre sji na te ry to rium
Pol ski i wo j ny pro wa dzo nej poza swo im te ry to rium, ogra ni czo nej do udzia³u
w od pa r ciu agre sji skie ro wa nej prze ciw ko pa ñ stwu soju sz ni cze mu. Wszy stkie
uwa run ko wa nia ewen tu a l nych dzia³añ wo jen nych sta no wi¹ punkt wyj œcia do
okre œle nia kon ce pcji ich pro wa dze nia. 

W ra zie lo ka l ne go kon fli ktu zbro j ne go kon ce p cja zak³ada jak naj szy b sze od -
pa r cie agre sji i roz bi cie zgru po wa nia prze ciw ni ka si³ami po sia da ny mi ju¿ w cza -
sie po ko ju, przy czym po win no to byæ rea li zo wa ne na wet przy ogra ni czo nym
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i nie naty ch mia sto wym, oczy wi œcie ze wzglê dów obie kty w nych, udzia le so ju sz -
ni czych si³ l¹do wych. Wy ma ga to dys po no wa nia znaczn¹ ilo œci¹ si³ re a go wa nia,
zdo l nych i go to wych do szy b kie go u¿y cia. W ra zie przed³u¿a nia siê kon fli ktu, an -
ga ¿o wa ne by³yby do da t ko we si³y w³asne, roz wi ja ne w wy ni ku mo bi li za cji, a tak ¿e
do da t ko we si³y so ju sz ni cze, nie zbêd ne do jego osta te cz ne go roz strzy g niê cia. 

W przy pa d ku wo j ny na du¿¹ ska lê Si³y Zbro j ne RP, od sa me go pocz¹tku,
dzia³aæ bêd¹ w ra mach ope ra cji po³¹czo nych, pro wa dzo nych w bez po œred niej ob -
ro nie Pol ski przez wie lona ro do we zgru po wa nia so ju sz ni cze, roz wi niê te za wcza su 
na na szym te ry to rium, w okre sie pog³êbia nia siê kry zy su i dzia³aj¹ce wed³ug
wspó l nie opra co wa nych so ju sz ni czych pla nów opera cy j nych. Stra te gia ob ro ny
w ra zie wo j ny na du¿¹ ska lê zak³ada sko ordy no wa ne wy ko rzy sta nie na ro do we go
po ten cja³u ob ron ne go z u¿y ciem na te ry to rium Pol ski od po wied nich si³ wzmo c -
nie nia soju sz ni cze go w celu nie dopu sz cze nia do utra ty te ry to rium oraz jak naj -
szy b sze go roz bi cia agre so ra i ta kie go zni sz cze nia jego po ten cja³u wo jen ne go, aby
unie mo ¿ li wiæ mu pod jê cie na stê p nej pró by agre sji – przy jed no cze s nym ma ksy -
ma l nym za bez pie cze niu w³as nej lud no œci i maj¹tku na ro do we go przed stra ta mi
i zni sz cze nia mi.

Pod kre œl my, ¿e so jusz z NATO i wspó³pra ca w za kre sie bez pie cze ñ stwa je dy -
nie wzma c nia na ro do wy sy stem bez pie cze ñ stwa Pol ski, jest jed nym ze œro d ków
po li ty ki bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Nie po wi nien byæ podstaw¹ za pe w nie nia
bez pie cze ñ stwa na ro do we go – cho cia ¿ by ze wzglê du na zmien noœæ i nie -
trwa³oœæ po ro zu mieñ. 

Pol ska w swej hi sto rii, licz¹c na po moc z zewn¹trz, tra ci³a nie pod leg³oœæ. Do -
œwia d cze nia te po win ny byæ prze strog¹ i pod staw¹ re a l ne go spo j rze nia na wia ry -
god noœæ wspó³cze s nych so ju szy i sy ste mów bez pie cze ñ stwa. Nie bez pie cz ne, dla
œwia do mo œci ob ron nej spo³ecze ñ stwa s¹ z³udze nia, ¿e so jusz lub sy ste my bez pie -
cze ñ stwa zbio ro we go, w ja kiœ isto t ny spo sób mog¹ zast¹piæ w³asne wysi³ki w bu -
do wê na ro do we go sy ste mu bez pie cze ñ stwa.
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An drzej J. W£ODARSKI

Anna ŒWIÊCKA

Se cu ri ty in Terms of Mi li ta ry Thre ats

The ar ti c le pre sents the bro ad de te r mi nants of se cu ri ty is su es in ge ne ral,
ta king into ac co unt the ever in cre a sing ran ge of is su es. Se cu ri ty was
pre sen ted as a sta te of the sy stem un der which we ope ra te, en su ring its
su r vi val in its cur rent form, its ob je c ti ves and de ve lo p ment ta i lo red to our
ex pe c ta tions. The re ma in der of this ar ti c le has hig hli g h ted the di ve r si ty of
thre ats, among which the spe cial role is pla y ed by the   mi li ta ry thre ats. The

need to cope with them is the duty of the co un try, in clu ding its ar med fo r ces.
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oraz ustalenie ich roli w zapewnieniu

bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego1

1. Wpro wad zenie

Bez pie cze ñ stwo i porz¹dek pu b li cz ny s¹ do men¹ fun kcjo no wa nia wie lu or ga -
nów ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej oraz in sty tu cji (w tym stra ¿y, in spe k -
cji i s³u¿b) w Pol sce. Sta no wi¹ rów nie¿ in te graln¹ dzie dzi nê bez pie cze ñ stwa na -
ro do we go. Œwia d czy to o isto t no œci tego za gad nie nia w kon te k œcie pro wa dze nia
ana liz bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa i jego oby wa te li. 

W li te ra tu rze przed mio tu s po tkaæ mo ¿ na ró ¿ ne po dzia³y bez pie cze ñ stwa. Do -
ko ny wa ne s¹ one na pod sta wie miê dzy in ny mi ujê cia se kto ro we go, zrela tywi zo -
wa nia do cha ra kte ru przed mio to wych za gro ¿eñ, za siê gu ich od dzia³ywa nia,
a ta k ¿e w³aœci wych tym za gro ¿e niom pod mio tu i przed mio tu od dzia³ywañ. Mno -
goœæ po dzia³ów bez pie cze ñ stwa zda je siê wy ni kaæ z bo ga te go do ro b ku nauk

Au to rzy pod jê li pró bê okre œle nia ob sza rów bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa oraz

usta le nia ich roli w za pe w nie niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go.

Pun ktem wyj œcia by³a ana li za wszy stkich fo r ma l nych i nie for ma l nych Ÿró de³ 

w³adzy w Pol sce. Wziê to pod uwa gê wszy stkie aspe kty fun kcjo no wa nia pa -

ñ stwa w za kre sie sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go.

The au t hors have un de r ta ken an at tempt to de te r mi ne na tio nal sa fe ty are as

and set the ir role in pu b lic sa fe ty and or der. The sta r ting po int was the

ana ly sis of all fo r mal and in fo r mal au t ho ri ty so u r ces in Po land. All aspects of

sta te fun c tio ning in pu b lic sa fe ty sy stem were ta ken into con si de ra tion.

S³owa klu czo we: ob sza ry bez pie cze ñ stwa, bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne,

porz¹dek pu b li cz ny.

Ke y words: sa fe ty are as, pu b lic sa fe ty, pu b lic or der.
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1  Ar ty ku³ zo sta³ przy go to wa ny w ra mach re a li za cji pro je ktu pt. Sy stem Bez pie cze ñ -
stwa Na ro do we go RP nr rej. O ROB/0076/03/001 rea lizo wa ne go przez kon so r cjum na uko -
wo-prze mys³owe AON- WSPol-U PH-SGSP -ASSE CO i fi nan sowa ne go ze œro d ków Na ro -
do we go Cen trum Ba dañ i Roz wo ju.



o bez pie cze ñ stwie. Mo¿e byæ rów nie¿ przy da t na w kon te k œcie ana liz sze ro ko ro -
zu mia ne go bez pie cze ñ stwa o cha ra kte rze krajo wym, re gio na l nym lub lo ka l nym.
Ana li zom tym s³u¿yæ mo¿e ponad to okre œle nie ob sza rów bez pie cze ñ stwa.

Ni nie j sza pra ca opi su je pró bê po chy le nia siê nad za gad nie nia mi do tycz¹cymi
ob sza rów bez pie cze ñ stwa w Pol sce. Zwró co na zo sta³a przy tym uwa ga na ich rolê
w za pe w nie niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go, czy li in te gra l nej dzie dzi -
ny bez pie cze ñ stwa na ro do we go, dzie dzi ny wyj¹tko wo bli skiej, wrêcz na ma ca l nej 
dla oby wa te li.

Za punkt wyj œcia przy jê to wy ni ki ana li zy po dzia³u w³adzy w Pol sce, a ta k ¿e
cha ra kte ru dzia³añ or ga nów i in sty tu cji przy pi sa nych po szcze gó l nym ro dza jom
w³adzy. Zda niem au to rów po zwo li³o to ho li sty cz nie po dejœæ do ana lizo wa ne go
za gad nie nia. Ugrun to wa ne by³o ponad to na naj wa¿ nie j szym akcie pra wnym
w Pol sce – Kon sty tu cji RP.

2. Ob sza ry bez pie cze ñ stwa w Pol sce

Omó wie nie ob sza rów bez pie cze ñ stwa w kon te k œcie usta le nia ich roli w za pew -
nie niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go wy ma ga uprzed nie go po chy le nia
siê nad ta ki mi te r mi na mi, jak bez pie cze ñ stwo, bez pie cze ñ stwo na ro do we, bez -
pie cze ñ stwo pu b li cz ne, ob szar, ob sza ry bez pie cze ñ stwa w ujê ciu ogó l no spo³ecz -
nym, ob sza ry bez pie cze ñ stwa na ro do we go, a ta k ¿e ob sza ry bez pie cze ñ stwa
pub li cz ne go.

Te r min bez pie cze ñ stwo jest wspó³cze œ nie nie zwy kle po wszech nie u¿y wa ny oraz
sze ro ko in ter pre towa ny2. W naj pro stszym ujê ciu do ty czy wol no œci od za gro ¿eñ3. 

Na szcze góln¹ uwa gê zas³ugu je in ter pre ta cja R. Ziê by, któ ry tra ktu je bez pie -
cze ñ stwo w ujê ciu ogó l no spo³ecz nym. Wed³ug nie go to za bez pie cze nie po trzeb
ist nie nia, prze trwa nia, pe w no œci, sta bi l no œci, to ¿ sa mo œci, nie zale ¿ no œci, a ta k ¿e
ochro ny po zio mu i ja ko œci ¿y cia4. Roz wi niê cie po wy ¿sze go sta no wi stwier dze nie, 
¿e „bez pie cze ñ stwo jest na czeln¹ po trzeb¹ cz³owie ka i grup spo³ecz nych, a za ra -
zem naj wa¿ nie j szym ich ce lem”5. Ko ja rzy siê z we wnêtrzn¹ uf no œci¹, spo ko jem
du cha i pe w no œci¹, w³aœci wie b¹dŸ fa³szy wie uza sad nio ny mi w sy tu a cjach, w któ -
rych po ja wiaj¹ siê pod sta wy do jaki ch ko l wiek obaw6. W ro zu mie niu tym na zy wa -
ne jest rów nie¿ dro go wska zem lu dz kich za cho wañ7.
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2  No wak E., No wak M.: Za rys te o rii bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Di fin, Wa r sza wa 2011, s. 13.
3  Le sz czy ñ ski M.: Bez pie cze ñ stwo spo³ecz ne jako sk³ad nik bez pie cze ñ stwa na ro do we go, [w:]

Me to do lo gia ba dañ bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Bez pie cze ñ stwo 2010, red. P. Sien kie wicz, M. Ma r -
sza³ek, H. Œwie bo da. Wyd. AON, t. 1, Wa r sza wa 2010, s. 33.

4  Ziê ba R.: Po jê cie i isto ta bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa w sto sun kach miê dzyna ro do wych. Spra wy
Miê dzy naro do we 1989, nr 10, s. 50.

5  J. Sta ñ czyk, Wspó³cze s ne po j mo wa nie bez pie cze ñ stwa. Wyd. ISP PAN, Wa r sza wa 1996, s. 18.
6  De lu me au J.: Skrzyd³a anio³a. Po czu cie bez pie cze ñ stwa w du cho wo œci cz³owie ka Za cho du w da -

nych cza sach. Ofi cy na Wy da w ni cza Vo lu men, Wa r sza wa 1998, s. 9–20.
7  Ma r ci niak E.M.: Psy cho logi cz ne aspe kty po czu cia bez pie cze ñ stwa, [w:] Bez pie cze ñ stwo we -

wnê trz ne pa ñ stwa. Wy bra ne za gad nie nia, red. S. Su lo wski, M. Brze zi ñ ski. D.W. Eli p sa, Wa r sza wa
2009, s. 63.



Zde cy do wa nie sze rzej o bez pie cze ñ stwie tra ktu je po j mo wa nie go przez pry z -
mat na ro du. Za W. Ki t le rem8, bez pie cze ñ stwem na ro do wym na zy wa siê naj wa ¿ -
niejsz¹ dla tego na ro du, w tym wspó³two rzo ne go przez nie go pa ñ stwa, wa r toœæ,
po trze bê i prio ry te to wy cel dzia³al no œci. Nad mie nia siê, i¿ przed mio to we
dzia³ania s¹ po dej mo wa ne przez pa ñ stwo jako ca³oœæ, a ta k ¿e przez jed no stki
i gru py spo³ecz ne, któ re wchodz¹ w sk³ad tego pa ñ stwa, ukie run ko wa ne na to -
miast na gwa ran to wa nie trwa³ego, wo l ne go od zak³óceñ bytu i roz wo ju. Myœl tê
uzu pe³nia stwier dze nie, ¿e bez pie cze ñ stwo to cel dzia³ania pa ñ stwa i rz¹du, ukie -
run ko wa ny na za pe w nie nie we wnê trz nych i ze w nê trz nych wa run ków, któ re
bêd¹ sprzy jaæ roz wo jo wi pa ñ stwa, jego ¿y cio wym in te re som, a ta k ¿e ochro nie
przed ist niej¹cymi, a na wet po ten cjal ny mi za gro ¿e nia mi9. 

Wy ni ki ana li zy li te ra tu ry przed mio tu wska zuj¹ na pe wien plu ra lizm w po j -
mo wa niu bez pie cze ñ stwa. Mo¿e byæ ono bo wiem tra kto wa ne za rów no jako stan,
pro ces, a ta k ¿e jed no cze œ nie stan i pro ces10.

Z uwa gi na brak wy mie r nych kry te riów mie rza l no œci sta nu bez pie cze ñ stwa,
za J. Sta ñ czy kiem11 pod kre œla siê isto t noœæ post rze ga nia bez pie cze ñ stwa przez za -
rów no w³adze pa ñ stwa oraz oby wa te li. W zwi¹zku z po wy ¿szym mo ¿ na mó wiæ o:
– sta nie bra ku bez pie cze ñ stwa (gdy du ¿e mu za gro ¿e niu to wa rzy szy pra wid³owe

jego post rze ga nie),
– sta nie ob se sji (nie zna cz ne za gro ¿e nie jest my l nie inte pre to wa ne jako du¿e), 
– sta nie fa³szy we go bez pie cze ñ stwa (po wa ¿ ne za gro ¿e nie post rze ga ne jest jako

nie wie l kie),
– sta nie bez pie cze ñ stwa (wy stê puj¹cym w przy pa d ku pra wid³owe go post rze ga nia 

nie wie l kie go za gro ¿e nia).
Bez pie cze ñ stwo roz pa tru je siê ponad to przez pry z mat ci¹g³ej dzia³al no œci jed -

no stek, spo³ecz no œci lo ka l nych, pañstw a na wet or ga ni za cji miê dzyna ro do wych.
Bê dzie to wiêc pro ces two rze nia po¿¹da ne go przez nie sta nu bez pie cze ñ stwa12.

Mo ¿ na podj¹æ siê rów nie¿ pró by syn te zy bezpie czeñ stwa- sta nu oraz bezpie -
czeñ stwa- proce su. Za jej wy nik przy j mu je siê stwier dze nie, ¿e bez pie cze ñ stwo, to 
sy ste maty cz ne dzia³anie na rzecz jego two rze nia i utrzy my wa nia13.

Z przy to czo nych po wy ¿ej de fi ni cji bez pie cze ñ stwa wy ra sta to, co wspó³cze œ -
nie na zy wa ne jest bez pie cze ñ stwem pu b li cz nym. Spro wa dza siê ono do sta nu,
pro ce su b¹dŸ sta nu i pro ce su za cho wy wa nia niena rusza l no œci obie kty w ne go
porz¹dku pra wne go (wszy stkich norm pra wa pub li cz ne go), su bie kty w nych praw
(m.in. ¿y cia, zdro wia, wol no œci, god no œci, maj¹tku) i dóbr pra wnych osób,
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8  Ki t ler W.: Bez pie cze ñ stwo na ro do we RP. Pod sta wo we ka te go rie. Uwa run ko wa nia. Sy stem,
Wyd. AON. Wa r sza wa 2011, s. 30–31.

9  Bez pie cze ñ stwo na ro do we Pol ski w XXI wie ku. Wy zwa nia i stra te gie, red. R. Ja ku b czak, F. Flis.
Dom Wy da w ni czy Bel lo na, Wa r sza wa 2006, s. 61.

10  No wak E., No wak M.: op. cit., s. 14–15.
11  Sta ñ czyk J.: op. cit., s. 17.
12  No wak E., No wak M.: op. cit., s. 14.
13  Ta m ¿e, s. 15.



urz¹dzeñ i in sty tu cji pa ñ stwa oraz in nych or ga nów w³adzy14. Nie co w in nym
œwie t le te r min ten uj mu je K. BadŸ miro wska - Mas³owska, wed³ug któ rej to ochro -
na porz¹dku pra wne go przed bez pra wny mi za cho wa nia mi, godz¹cymi w do bra
chro nio ne (¿y cie, zdro wie, mie nie, porz¹dek pu b li cz ny, no r my i oby cza je
spo³ecz ne)15. 

S³ow ni ko we zna cze nie te r mi nu ob szar de fi niu je go jako ogra ni czon¹ czêœæ
prze strze ni, mie j s ce wy stê po wa nia, za siêg cze goœ, dzie dzi nê ja kiejœ b¹dŸ czy jejœ
dzia³al no œci16. To doœæ sze ro kie ro zu mie nie mo ¿ na in ter pre to waæ dos³ow nie, jak
rów nie¿ w ka te go rii abs tra kcji. Z jed nej bo wiem stro ny mowa tu o prze strze ni fi -
zy cz nej, zde ter mino wa nej re a l ny mi gra ni ca mi fi zy cz ny mi (np. ob szar geo gra fi -
cz ny, dzie l ni ca, po wiat). Z dru giej stro ny na po jê cie ob sza ru mo ¿ na po pa trzeæ
z pe r spe kty wy abs tra kcji, od nie sie nia do cze goœ nie wy czu wal nego orga nolep ty -
cz nie. 

Im p le men tuj¹c de fi ni cjê ob sza ru na grunt nauk o bez pie cze ñ stwie, mo ¿ na
podj¹æ siê pró by okre œle nia, czym s¹ ob sza ry bez pie cze ñ stwa w ujê ciu ogó l no -
spo³ecz nym. Wy ni ki ana li zy in tui cy j nej tego za gad nie nia wska zuj¹ na za sad noœæ
po j mo wa nia go w ka te go rii abs tra kcji. W zwi¹zku z po wy ¿szym, z pra wdopo -
dobie ñ stwem bli skim jed no œci mo ¿ na przyj¹æ, ¿e ob sza ry bez pie cze ñ stwa w ujê -
ciu ogó l no spo³ecz nym, to abs tra kcy j ne prze strze nie dzia³añ i od dzia³ywañ,
ukie run ko wa nych na za pe w nie nie na cze l nej po trze by cz³owie ka i grup spo³ecz -
nych, a za ra zem naj wa¿ niej sze go ich celu – sze ro ko ro zu mia ne go bez pie cze ñ -
stwa.

Roz sze rzaj¹c przed miot po wy ¿szych roz wa ¿añ do pro ble ma ty ki bez pie cze ñ -
stwa na ro do we go, za sad nym wy da je siê zde fi nio wa nie ob sza rów bez pie cze ñ stwa
na ro do we go. Rów nie¿ i w tym przy pa d ku jest to prze strzeñ abs tra kcy j na. Wy ró ¿ -
nia ne w niej dzia³ania i od dzia³ywa nia po dej mo wa ne b¹dŸ zwi¹zane s¹ z po szcze -
gól ny mi oby wa te la mi, gru pa mi spo³ecz ny mi, spo³ecz no œcia mi lo ka l ny mi,
a na wet na ro dem tra kto wa nym ca³oœcio wo. Ob sza ry bez pie cze ñ stwa na ro do we go 
do ty czyæ wiêc bêd¹ dzia³añ i od dzia³ywañ zmie rzaj¹cych ku gwa ran to wa niu
trwa³ego, wo l ne go od zak³óceñ bytu i roz wo ju ca³ego na ro du. Sko ro bez pie cze ñ -
stwo na ro do we to cel dzia³ania pa ñ stwa i rz¹du, któ ry ukie run ko wa ny jest na za -
pe w nie nie we wnê trz nych i ze w nê trz nych wa run ków sprzy jaj¹cych roz wo jo wi
pa ñ stwa, jego ¿y cio wym in te re som, a ta k ¿e ochro nie przed ist niej¹cymi, a na wet
po ten cjal ny mi za gro ¿e nia mi, to mo ¿ na do mnie my waæ, ¿e w³aœci we ob sza ry do ty -
czyæ bêd¹ miê dzy in ny mi in sty tu cji pa ñ stwo wych (w szcze gó l no œci tych naj wa¿ -
nie j szych). Wiê cej, sko ro bez pie cze ñ stwo na ro do we tra ktu je o na ro dzie, to
ob sza ry bez pie cze ñ stwa na ro do we go mog¹ rów nie¿ tra kto waæ o wsze l kich
dzia³aniach i od dzia³ywa niach zwi¹za nych z na ro dem.
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14  Li sie cki M.: Zarz¹dza nie bez pie cze ñ stwem pu b li cz nym. Wyd. £oœ graf, Wa r sza wa 2001, s. 35.
15  BadŸ miro wska - Mas³owska K., Bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne – aspe kty pra w ne, [w:] Aspe kty pra w -

ne bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Czêœæ szcze gó³owa, red. W. Ki t ler, M. Czu ryk, M. Ka r piuk. Wyd.
AON, Wa r sza wa 2013, s. 289.

16  http://sjp.pwn.pl (25.03.13 r.).



Za wê ¿aj¹c przed miot roz wa ¿añ do za gad nieñ w³aœci wych bez pie cze ñ stwu
pub li cz ne mu, wa r to za sta no wiæ siê, co na le ¿y ro zu mieæ pod po jê ciem ob sza rów
tego bez pie cze ñ stwa. Ko rzy staj¹c z przy to czo nych po wy ¿ej de fi ni cji, mo ¿ na
za³o¿yæ, ¿e przed mio to we ob sza ry dzia³añ i od dzia³ywañ s¹ zwi¹zane z do bra mi
pra w nie chro nio ny mi (¿y ciem, zdro wiem, mie niem, porz¹dkiem pu b li cz nym,
no r ma mi i oby cza ja mi spo³ecz ny mi). Z uwa gi na fakt, ¿e bez pie cze ñ stwo pu b li -
cz ne jest dzie dzin¹ bez pie cze ñ stwa na ro do we go17, za³o¿e nie o powi¹za niu ob sza -
rów bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go z in sty tu cja mi pa ñ stwo wy mi rów nie¿ wy da je
siê jak naj bar dziej uza sa d nio ne. 

Wa r to nawi¹zaæ w tym mie j s cu do bie¿¹cych re gu la cji pra wa. Nie spo sób tra k -
to waæ bo wiem dóbr pra w nie chro nio nych roz³¹cz nie z ist niej¹cym sta nem pra w -
nym. Œwia d czy o tym cho cia ¿ by fakt, ¿e ju¿ naj wa¿ nie j szy w Pol sce akt pra w ny
nawi¹zuje do sze ro ko ro zu mia ne go bez pie cze ñ stwa oby wa te li18. 

Bior¹c pod uwa gê doty ch cza so we roz wa ¿a nia, wa r to po sta wiæ so bie py ta nie:
Ja kie s¹ ob sza ry bez pie cze ñ stwa w Pol sce? Na uwa gê zas³ugu je bar dzo isto t ny
aspekt. Sko ro bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne jest nie ja ko czê œci¹ bez pie cze ñ stwa na -
ro do we go, to ob sza ry bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go rów nie¿ po win ny byæ od nie -
sio ne do ob sza rów bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Ju¿ wy ni ki ana li zy in tui cy j nej
tego za gad nie nia wska zuj¹ na za sad noœæ tra kto wa nia obu ob sza rów jed noz na cz -
nie. Cho dzi tu o spó j noœæ w re la cji bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne – bez pie cze ñ stwo
na ro do we, a na wet wiê cej: o spó j noœæ w re la cji sy stem bez pie cze ñ stwa pub li cz ne -
go – sy stem bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Z pra wdopo dobie ñ stwem bli skim jed -
no œci mo ¿ na wiêc po wie dzieæ, ¿e ob sza ry bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go po win ny
byæ to ¿ sa me z ob sza ra mi bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Za sad ne jest wiêc roz pa -
try wa nie ich w ujê ciu syn te ty cz nym. W zwi¹zku z po wy ¿szym, py ta nie o ob sza ry
bez pie cze ñ stwa w Pol sce wy daje siê jak naj bard ziej uzasadnione.

De fi ni cje ob sza rów bez pie cze ñ stwa w ujê ciu ogó l no spo³ecz nym, ob sza rów
bez pie cze ñ stwa na ro do we go oraz ob sza rów bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go nie pre -
cy zuj¹ ¿ad nych wa r tych uwa gi kry te riów ich po dzia³u. Z dru giej stro ny tru i z -
mem jest, ¿e p³asz czy z na abs tra kcji, w któ rej ist niej¹, mo¿e do sta r czyæ wrêcz
nie sko ñ czo nej li cz by ro dza jów ty po lo gii.

Nie spo sób po min¹æ fa ktu tra kto wa nia przez ob sza ry bez pie cze ñ stwa dóbr
pra w nie chro nio nych. Opi sy wa ne powi¹za nie z bie¿¹cym sta nem pra wnym mo¿e 
byæ wiêc pun ktem wyj œcia do okre œle nia ob sza rów bez pie cze ñ stwa w Pol sce. Za
pod sta wê ni nie j szych roz wa ¿añ za sad nym wy da je siê przyj¹æ Ÿród³o pol skie go
pra wa, mia no wi cie Kon sty tu cjê RP.

W myœl za pi sów art. 10 Kon sty tu cji, ustrój Rze czypo spo li tej Pol skiej opie ra
siê na trój po dzia le i rów no wa dze w³adzy. Mo ¿ na wiêc mó wiæ o w³adzy usta wo da w  -
czej, któr¹ wy ko nuj¹ Sejm i Se nat, w³adzy wy ko na w czej, spra wo wa nej przez Pre -
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17  Ki t ler W.: op. cit., s. 39.
18  Art. 5 Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej z 2 kwie t nia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78, poz. 483,
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zy den ta RP i Radê Mi ni strów, a ta k ¿e w³adzy s¹do wni czej, bêd¹cej do men¹
s¹dów i try bu na³ów. Przy jê ty po dzia³ w³adzy od zwie rcie d la ten, za pro pono wa ny
w XVIII w. przez Ka ro la Mon te skiu sza, któ re go te o ria przy jê³a siê nie mal we
wszy stkich pa ñ stwach œwia ta.

Do po szcze gó l nych ro dza jów mon te skiu szo wskiej w³adzy przy pi sa ne s¹ pod -
mio ty pa ñ stwa, re a li zuj¹ce na³o¿o ne pra w nie za da nia. Ana li zuj¹c za kres ich
akty w no œci na p³asz czy Ÿ nie bez pie cze ñ stwa na ro do we go (w tym bez pie cze ñ stwa
pub li cz ne go), mo ¿ na opi saæ na tej pod sta wie od po wia daj¹ce im ob sza ry bez pie -
cze ñ stwa.

Or ga na mi usta woda w czy mi, czy li sta no wi¹cymi pra wo, w Pol sce s¹ Sejm i Se -
nat. Za M. Li sie c kim19, to one w³aœ nie okre œlaj¹ osta te cz ny kszta³t pra wnych
wzo r ców dzia³ania we wszy stkich ob sza rach isto t nych dla pa ñ stwa, w tym rów -
nie¿ w sfe rze sze ro ko ro zu mia ne go bez pie cze ñ stwa. Wiê cej, spra w noœæ wsze l kich 
dzia³añ z za kre su bez pie cze ñ stwa za le ¿y w zna cz nej mie rze od ja ko œci pro wa dzo -
nych prac usta wo da w czych. Za bez po œred ni wska Ÿ nik tej ja ko œci mo ¿ na z du ¿ym
pra wdopo dobie ñ stwem przyj¹æ wy ra ¿a nie po przez tre œci re gu la cji pra wnych rze -
czy wi s tych po trzeb ogó³u oby wa te li, jak rów nie¿ pa ñ stwa, któ re oni
wspó³tworz¹. Wy sta r czaj¹cym wy da je siê w tym przy pa d ku wype³nia nie przez
pos³ów i se na to rów roty sk³ada ne go œlu bo wa nia o tre œci: Uro czy œcie œlu bu jê rze te l -
nie i su mien nie wy ko ny waæ obo wi¹zki wo bec Na ro du, strzec su we ren no œci i in te re sów
Pa ñ stwa, czy niæ wszy stko dla po my œl no œci Oj czy z ny i do bra oby wa te li, prze strze gaæ
Kon sty tu cji i in nych praw Rze czypo spo li tej Pol skiej20. Wa r to nad mie niæ, ¿e Sejm
i Se nat spra wuj¹ kon tro lê nad dzia³al no œci¹ Rady Mi ni strów w za kre sie zde ter -
mino wa nym przez przepisy Konstytucji RP i ustaw.

Pie r wszym z oma wia nych ob sza rów bez pie cze ñ stwa jest wiêc ob szar usta wo -
da w czy. Pe³ni on klu czow¹ rolê w kon te k œcie bez pie cze ñ stwa na ro do we go, w tym 
bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, z uwa gi na cha ra kter dzia³añ pod mio tów pa ñ stwa,
któ re w tym ob sza rze fun kcjo nuj¹.

Przed stawi cie la mi w³adzy wy ko na w czej w Pol sce, w myœl kon sty tucy j nych
re gu la cji, s¹ Pre zy dent RP oraz Rada Mi ni strów z Pre ze sem na cze le. 

Rola Pre zy den ta RP uto ¿ sa mia na jest z po sta ci¹ stra ¿ ni ka su we ren no œci
i bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa. Do jej pra wid³owe go wype³nia nia na da no mu bar dzo 
isto t ne z pun ktu wi dze nia pol skie go pra wo da w stwa upra w nie nia. Tra ktuj¹ one
o pod pi sy wa niu, mo ¿ li wo œci we to wa nia i kie ro wa nia do Try bu na³u Kon sty -
tucy jne go uchwa lo nych przez Sejm ustaw. Prze nosz¹c roz wa ¿a nia na grunt
bez pie cze ñ stwa, ka ¿ da usta wa nawi¹zuj¹ca do tej pro ble ma ty ki cho cia ¿ by
w naj mnie j szym sto p niu, musi zo staæ za akce pto wa na przez Pre zy den ta RP, za -
nim wej dzie w ¿y cie. Na le ¿y do daæ, ¿e Pre zy dent RP w wy ko ny wa niu swo ich
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19  Li sie cki M.: op. cit., s. 87.
20  Art. 104 pkt 2 Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej z 2 kwie t nia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78,

poz. 483, z póŸn.zm.).



kon sty tucy j nych obo wi¹zków ma do po mo cy Radê Bez pie cze ñ stwa Na ro do we -
go oraz Biu ro Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go.

Rada Mi ni strów (Pre zes Rady Mi ni strów i po szcze gó l ni mi ni stro wie) jest ko -
le j nym ele men tem w³adzy wy ko na w czej w Pol sce. Do jej za dañ, klu czo wych
w kon te k œcie bez pie cze ñ stwa, za li cza siê21:
– za pe w nia nie wy ko ny wa nia ustaw w³aœci wych sze ro ko ro zu mia ne mu bez pie -

cze ñ stwu,
– wy da wa nie roz porz¹dzeñ, jako aktów wy ko na w czych w sto sun ku do ty ch ¿e

ustaw,
– ko or dy na cj¹ i kon tro l¹ pra cy or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej,
– uchwa la nie pro je ktu bu d¿e tu pa ñ stwa (w tym przy dzie la nie œro d ków fi nan so -

wych or ga nom w³aœci wym za pe w nia niu bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa),
– za pe w nia nie bez pie cze ñ stwa zew nê trz ne go, we wnê trz ne go i porz¹dku pub li cz -

ne go,
– spra wo wa nie kie row ni c twa ogó l ne go w dzie dzi nie ob ron no œci kra ju.

Rada Mi ni strów kie ru je ad mi ni stracj¹ rz¹dow¹. Z tego te¿ tytu³u, or ga ny
i insty tu cje ad mi ni stra cji rz¹do wej bêd¹ rów nie¿ wspó³kon sty tu o waæ z ni¹ oraz
z Pre zy den tem RP dru gi ob szar bez pie cze ñ stwa – ob szar wy ko na w czy. Tru i z -
mem jest twier dze nie o nie zwy kle sze ro kim za kre sie za dañ nak³ada nych na
przed sta wi cie li ad mi ni stra cji rz¹do wej. Do gru py tej za li czyæ mo ¿ na miê dzy in -
ny mi wo je wo dów, s³u¿by pod leg³e od po wied nim mi ni strom (np. Po li cjê i Pa ñ -
stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹ w re la cji pod leg³oœci mi ni stro wi w³aœci we mu spra wom
we wnê trz nym), pro ku ra tu ry oraz in spe kcje.

S¹do wni czy ob szar bez pie cze ñ stwa jest w³aœci wy dzia³aniom s¹dów i try bu -
na³ów. M. Li sie cki wska zu je na jego isto t noœæ, jako ele men tu w sy ste mie kon tro li 
fun kcjo no wa nia in sty tu cji od po wia daj¹cych za bez pie cze ñ stwo. S¹dy i try bu na³y 
pe³ni¹ klu czow¹ rolê w za kre sie ka ra nia za czy ny prze stê p ne22.

Pod su mo wuj¹c doty ch cza so we roz wa ¿a nia, a ta k ¿e bior¹c pod uwa gê kon sty -
tucy j nie uno r mo wa ny w Pol sce trój po dzia³ w³adzy, do pod sta wo wych ob sza rów
bez pie cze ñ stwa za li cza siê ob szar usta wo da w czy, ob szar wy ko na w czy oraz ob szar 
s¹do wni czy. Jak twier dzi jed nak N. Bloch23, uk³ad ten wy da je siê wspó³cze œ nie
doœæ ar cha i cz ny. Za ar gu ment na le ¿y przy wo³aæ w tym mie j s cu usta wê o Naj wy ¿ -
szej Iz bie Kon tro li (NIK), jako na cze l nym or ga nie kon tro li w Pol sce24. 

NIK pe³ni fun kcjê kon troln¹ w sto sun ku do dzia³al no œci or ga nów ad mi ni -
stra cji rz¹do wej, Na ro do we go Ban ku Pol skie go, pa ñ stwo wych osób pra wnych
i in nych pa ñ stwo wych jed no stek orga niza cy j nych, or ga nów sa morz¹du tery to -
rial ne go, sa morz¹do wych osób pra wnych i in nych sa morz¹do wych jed no stek
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21  Ta m ¿e, art. 146 pkt 4.
22  Li sie cki M.: op. cit., s. 93.
23  Bloch N.: Rola me diów w zarz¹dza niu kry zy so wym. Ze szyt Pro ble mo wy TWO 2010, nr 4(64),

s. 17.
24  Art. 1 usta wy z 23 grud nia 1994 r. o Naj wy ¿szej Iz bie Kon tro li (DzU z 2007 r. nr 231, poz. 1701,

z póŸn. zm.).



orga niza cy j nych25. Przed mio tem kon tro lo wa nej dzia³al no œci s¹ miê dzy in ny mi
spra wy bez pie cze ñ stwa (w tym ob ron ne i porz¹dku pub li cz ne go). Za przyk³ady
dzia³al no œci NIK w tym kon te k œcie mog¹ pos³u¿yæ Ra port nr 146/2011/P/10/
006/KAP Wyko ny wa nie przez or ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz nej za dañ w za kre sie za -
rz¹dza nia kry zy so we go oraz Ra port nr 5/2012/P/11/083/KPB Przy go to wa nie stru k -
tur ob ro ny cy wi l nej do re a li za cji za dañ w okre sie wo j ny i po ko ju.

Z pra wdopo dobie ñ stwem bli skim jed no œci mo ¿ na wiêc mó wiæ o tzw. czwa r tej 
w³adzy w Pol sce – w³adzy kon tro l nej, któ rej wy raz sta no wi dzia³al noœæ NIK.
W zwi¹zku z po wy ¿szym, za sad nym wy da je siê wpro wa dze nie ko le j ne go ob sza ru
bez pie cze ñ stwa – ob sza ru kon tro l ne go.

Wy chodz¹c z za³o¿e nia, ¿e istot¹ w³adzy jest mo ¿ li woœæ sku te cz ne go wy wie ra -
nia wp³ywu na oby wa te li, w nawi¹za niu do roz wa ¿añ na te mat ob sza rów bez pie -
cze ñ stwa, wa r to po chy liæ siê nad tym, co okre œla ne jest wspó³cze œ nie mia nem
pi¹tej w³adzy. To sze ro ko ro zu mia ne me dia, w szcze gó l no œci zaœ œro d ki ma so we go 
prze ka zu. Pe³ni¹ one fun kcjê in fo r ma cyjn¹, kre a cyjn¹, in ter pre ta cyjn¹ oraz so -
cja li za cyjn¹. Wy ko rzy stuj¹c swo je mo ¿ li wo œci, mog¹ sku te cz nie wp³ywaæ na
lu dz kie po sta wy, za cho wa nia, a na wet dzia³ania26. Przed mio tem owych po staw,
za cho wañ oraz dzia³añ s¹ nie rza d ko aspe kty bez pie cze ñ stwa, w tym bez pie cze ñ -
stwa pub li cz ne go. Przyk³adem by³y cho cia ¿ by ma ni fe sta cje w zwi¹zku z g³oœn¹
spraw¹ ACTA. Po mi mo bra ku pra wnej for ma li za cji, za sad nym wy da je siê wiêc
okre œle nie me dia l ne go ob sza ru bez pie cze ñ stwa, jako abs tra kcyj ne go ob sza ru
dzia³añ i od dzia³ywañ po dej mo wa nych przez or ga ni za cje me dia l ne, jak równie¿
samych obywateli.

M. Li sie cki wska zu je je sz cze trzy, isto t ne z pun ktu wi dze nia or ga ni za cji bez -
pie cze ñ stwa pub li cz ne go, ob sza ry bez pie cze ñ stwa. S¹ to:
– ob szar sa morz¹dowy,
– ob szar ko mer cy j ny,
– ob szar oby wa te l ski27.

Dzia³al noœæ sa morz¹dów wy ra ¿a na jest po przez dzia³al noœæ or ga nów sa -
morz¹du tery to rial ne go, do któ rych za li cza siê se j mik wo je wó dz twa, zarz¹d wo je -
wó dz twa, radê po wia tu, zarz¹d po wia tu, radê gmi ny. Wy ni ki ana li zy prze pi sów
ustaw tra ktuj¹cych o sa morz¹dzie wo je wó dz kim28, sa morz¹dzie po wia to wym29,
a ta k ¿e o sa morz¹dzie gmin nym30, w tym re gu la cje okre œlaj¹ce za da nia po sz-
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25  Ta m ¿e, Art. 2, pkt 1 i pkt 2.
26  Mu szy ñ ski J.: Spo³ecze ñ stwo info rma cy j ne. Szki ce poli tolo gi cz ne. Wyd. A. Ma r sza³ek, To ruñ

2006, s. 82.
27  Li sie cki M.: op. cit., s. 88.
28  Usta wa z 5 cze r w ca 1998 r. o sa morz¹dzie wo je wó dz kim (DzU z 1998 r. nr 91, poz. 576, z póŸn.

zm.).
29 Ta m ¿e.
30  Usta wa z 5 cze r w ca 1990 r. o sa morz¹dzie gmin nym (DzU. z 1990 r. nr 16, poz. 95, z póŸn. zm.).



cze gólnych or ga nów sa morz¹du tery to rial ne go, wska zuj¹, ¿e rów nie¿ one wy ko -
nuj¹ za da nia w³asne w za kre sie sze ro ko poj mo wa ne go bez pie cze ñ stwa31.

Ob szar ko mer cy j ny kon sty tuo wa ny jest przez dzia³al noœæ przed siê biorstw,
któ rych do me nê sta no wi¹ us³ugi w za kre sie bez pie cze ñ stwa. Bêd¹c nie ja ko od po -
wie dzi¹ na zapo trze bo wa nie ryn ko we, uza le ¿ nio ne s¹ od nie go. Ry nek pra cy
mo¿e wiêc wa run ko waæ w zna cz nym sto p niu us³ugi (i ich ja koœæ) ofe ro wa ne
przez ta kie pod mio ty, jak na przyk³ad fi r my ochro ny osób i mie nia, in sty tu cje
szko le nio we, ucze l nie wy ¿sze, fi r my ubez pie cze nio we, przed siê bio r stwa us³ugo -
we w dzie dzi nie bez pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy, po mo cy me dy cz nej oraz ochro -
ny prze ciwpo ¿a ro wej32.

Dzia³ania w oby wa te l skim ob sza rze bez pie cze ñ stwa za wie raj¹ po stu lo wa ne
przez oby wa te li spo so by pod wy ¿sza nia prze wa ¿ nie su bie ktyw ne go po zio mu bez -
pie cze ñ stwa w mie j s cach pu b li cz nych, osie d lach, stre fach mie sz ka l nych, pra cy
i wy po czyn ku. Udzia³ w tym ob sza rze ma rów nie¿ dzia³al noœæ stra ¿y gmin nych.
Wa r to do daæ, ¿e ob szar oby wa te l ski chara ktery zo wa ny jest przez naj wiêksz¹ sku -
te cz noœæ pre wen cyjn¹ i ob ronn¹33.

Sku piaj¹c siê na trzech osta t nich ob sza rach bez pie cze ñ stwa, mo ¿ na dojœæ do
wnio sku, ¿e s¹ one ze sob¹ powi¹zane du¿o œci œlej ni¿ po zo sta³e. Wspó l nym mia -
no w ni kiem wy da je siê byæ tu nie zwy kle si l na i wi do cz na ini cja ty wa oby wa te l ska.
Ju¿ art. 1 usta wy o sa morz¹dzie po wia to wym sta no wi, ¿e mie sz ka ñ cy po wia tu
(oby wa te le) tworz¹ z mocy pra wa lo kaln¹ wspól no tê sa morz¹dow¹. Uo gó l niaj¹c,
sa morz¹d to oby wa te le. Oby wa te le maj¹ rów nie¿ re a l ny wp³yw na uwa run ko wa -
nia ryn ko we, de te r mi nuj¹ce sfe rê ko me r cyjn¹. To oni kszta³tuj¹ po pyt na pro -
du kty, w tym te tra ktuj¹ce o bez pie cze ñ stwie (np. broñ paln¹, ofe r tê szko le niow¹, 
ofe r tê edu ka cyjn¹, ochro nê osób i mie nia, us³ugi pu b li cz ne). Wy stê puj¹c na to -
miast indy widu a l nie lub z ra mie nia two rzo nych przez sie bie or ga ni za cji, maj¹ re -
a l ny wp³yw na lo ka l ne, re gio na l ne oraz ogól no kra jo we ini cja ty wy w sfe rze
bezpieczeñstwa.

Po wy ¿sze roz wa ¿a nia zdaj¹ siê po twier dzaæ za sad noœæ sca le nia trzech osta t -
nich ob sza rów bez pie cze ñ stwa w je den, pod wspóln¹ nazw¹: ob sza ru oby wate l -
skie go.

Nawi¹zuj¹c do doty ch cza so wych dy wa ga cji, mo ¿ na mó wiæ o na stê puj¹cych
ob sza rach bez pie cze ñ stwa w Pol sce:
– usta wo da w czym,
– wy ko na w czym,
– s¹do wni czym,
– kon tro l nym,
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32  Li sie cki M.: op. cit., s. 92–93.
33  Ta m ¿e, s. 89–90.



– me dia l nym,
– oby wa te l skim.

 Ich zrela tywi zo wa nie wzglê dem bez pie cze ñ stwa na ro do we go, jego dzie dzin
oraz sie bie wza je m nie przed sta wiono na ry s. 1.

Nie mo ¿ na mó wiæ o wy ra Ÿ nych gra ni cach po miê dzy za siê ga mi od dzia³ywañ
po szcze gó l nych ob sza rów bez pie cze ñ stwa. Na chodz¹ one na sie bie, co na le ¿y trak -
to waæ jako za le tê. Fakt ten po zwa la na bar dziej kom p le kso we po dej œcie do ana li -
zy roli ty ch ¿e ob sza rów w za pe w nie niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go.
Z ry s . 1 wy ni ka ponad to, ¿e zi den tyfi kowa ne ob sza ry bez pie cze ñ stwa po win ny
byæ w³aœci we wszy stkim dzie dzi nom bez pie cze ñ stwa na ro do we go, nie ty l ko bez -
pie cze ñ stwu pub li cz ne mu. Sta no wi to krok w kie run ku dba³oœci o spó j noœæ sy -
ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go (czy li sy ste mu kole kty w ne go, ze sta wu ró ¿ nych
ele men tów b¹dŸ ca³oœci o pe w nej we wnê trz nej stru ktu rze, z³o¿o nej z ele men tów
tej ca³oœci, ist niej¹cej re a l nie)34.

Nawi¹zuj¹c do po stu lo wa nych przez M. Li sie c kie go wag fun kcji bez pie cze ñ -
stwa (iden tyfi ko wa nia, no r mo wa nia, insty tucjo nalizo wa nia, pre wen cji, ope ra cy j -
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Rys. 1. Re la cje ob sza rów bez pie cze ñ stwa z bez pie cze ñ stwem na ro do wym i jego dzie dzi na mi

îród³o: opra co wa nie w³asne.

34  Ki t ler W.: op. cit., s. 323.



nej i re stry kcy j nej)35, wa r to w tym mie j s cu za sta no wiæ siê nad przy pi sa niem ich
od po wied ni ków okre œlo nym po wy ¿ej ob sza rom bez pie cze ñ stwa. Pro po zy cja ta -
kie go ze sta wie nia zo sta³a przed sta wio na w ta be li 1.

Ta be la 1. Po stu lo wa na waga fun kcji bez pie cze ñ stwa w ziden tyfi ko wa nych ob sza rach
bez pie cze ñ stwa

Fun kcje
bez pie cze ñ stwa

OBSZARY BEZPIECZEÑSTWA

Usta wo da w czy Wy ko na w czy S¹do wni czy Kon tro l ny Me dia l ny Oby wa te l ski

No r mo wa nia 3 2 1 0 0 1

Insty tucjo nali za cji 2 2 0 1 1 3

Do cho dze nio wo- 
-œle d cza

0 2 0 0 2 1

San kcjo no wa nia 0 3 3 2 1 1

Egze k wo wa nia 0 3 3 2 1 1

Pre wen cji 1 2 2 2 2 3

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie: M. Li sie cki, Zarz¹dza nie bez pie cze ñ stwem pu b li cz nym, Wyd.
£oœ graf, Wa r sza wa 2001, s. 93.

Tru i z mem jest stwier dze nie, ¿e wszy stkie ob sza ry bez pie cze ñ stwa s¹ jed na ko -
wo wa ¿ ne w kon te k œcie przed mio to wych fun kcji. Po wy ¿sze tabe la ry cz ne ze sta -
wie nie sta no wi pro po zy cjê dywe rsy fi ka cji ich sto p ni wa ¿ no œci. Mo¿e oka zaæ siê
ponad to po mo c ne pod czas usta la nia roli po szcze gó l nych ob sza rów bez pie cze ñ -
stwa w za pe w nie niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go.

3. Rola usta woda w cze go ob sza ru bez pie cze ñ stwa
w za pe w nia niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go

Rola ob sza rów bez pie cze ñ stwa z za pe w nia niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku
pub li cz ne go zo sta³a wstê p nie opi sa na przy oka zji oma wia nia po szcze gó l nych or -
ga nów i in sty tu cji, któ re od po wia daj¹ tym ob sza rom. Chc¹c jed nak wni kli wiej
po znaæ ow¹ rolê, wa r to po chy liæ siê nad szcze gó³owy mi za da nia mi wspo mnia -
nych or ga nów i in sty tu cji, z jed no cze s nym uw z glêd nie niem za kre su zna cze nio -
we go bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go.

Pod sta wo wa rola ob sza ru usta woda w cze go bez pie cze ñ stwa w kszta³to wa niu
niena rusza l no œci obie kty w ne go porz¹dku pra wne go (wszy stkich norm pra wa
pub li cz ne go), su bie kty w nych praw (m.in. ¿y cia, zdro wia, wol no œci, god no œci,
maj¹tku) i dóbr pra wnych osób, urz¹dzeñ i in sty tu cji pa ñ stwa oraz in nych or ga -
nów w³adzy prze ja wia siê w ini cja ty wie usta wo da w czej pos³ów i Se na tu jako
ca³oœci. Bez za sad nym wy da je siê pró ba wy szcze gól nie nia wszy stkich ustaw tra k -
tuj¹cych o bez pie cze ñ stwie i porz¹dku pu b li cz nym. Na co wa r to zwró ciæ uwa gê,
to fakt, ¿e od wspo mnia nych pod mio tów usta wo da w czych za le¿¹ tak na pra wdê
pod wa li ny ca³ego sy ste mu bez pie cze ñ stwa na ro do we go. Ob szar usta wo da w czy
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35  Tra czyk Z.: Se ktor oby wa te l ski i inne ob sza ry bez pie cze ñ stwa, [w:] Zarz¹dza nie bez pie cze ñ -
stwem – wy zwa nia XXI wie ku, red. M. Li sie cki. Wyd. WSZiP, Wa r sza wa 2008, s. 284.



jest wiêc klu czo wy w kszta³to wa niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go.
Pe³ni fun kcjê ich no r mo wa nia oraz insty tucjo nali za cji, po œred nio na to miast
prewencji. 

Z pun ktu wi dze nia pro ble ma ty ki bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go,
wa r to zwró ciæ uwa gê na na stê puj¹ce ko m pe ten cje Se j mu RP36:
– usta na wia nie pra wa we wszy stkich dzie dzi nach bez pie cze ñ stwa na ro do we go

(w tym bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go),
– kszta³to wa nie po li ty ki bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, w tym wy ty cz nych, in struk -

cji i pro ce dur,
– za twier dza nie bu d¿e tu na po trze by bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go

(m.in. fi nan so wa nie in sty tu cji bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go),
– kon tro la nad dzia³al no œci¹ Rady Mi ni strów w za kre sie bez pie cze ñ stwa

i porz¹dku pub li cz ne go,
– w sy tu a cji zbro j nej na pa œci na te ry to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej b¹dŸ na

pod sta wie tre œci umów miê dzyna ro do wych de cy do wa nie w Jej imie niu o sta nie
wo j ny oraz o za wa r ciu po ko ju,

– ob sa da nie któ rych sta no wisk w in sty tu cjach klu czo wych dla po zo sta³ych ob -
sza rów bez pie cze ñ stwa (np. pre ze sa NIK, Rze cz ni ka Praw Oby wa te l skich,
cz³on ków Krajo wej Rady Ra dio fo nii i Te le wi zji, cz³on ków Try bu na³u Kon sty -
tucy jne go i Try bu na³u Sta nu),

– de cy do wa nie o akce p ta cji b¹dŸ uchy le niu roz porz¹dze nia Pre zy den ta RP
o wpro wa dze niu sta nu wyj¹tko we go lub wo jen ne go,

– wy ra ¿a nie zgo dy na przed³u¿a nie sta nu wyj¹tko we go lub sta nu klê ski ¿y -
wio³owej,

– nad zór nad se kto rem ope ra cy j nym bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go (m.in. s³u¿ ba -
mi, stra ¿a mi i in spe kcja mi),

– mo ¿ li woœæ two rze nia ko mi sji œle d czych do ba da nia spraw isto t nych z punktu
wi dze nia opi nii pu b li cz nej.
W przy pa d ku za kre su kompe tency j no œci Se na tu, wa r to zwró ciæ uwa gê na37:

– rolê ini cjuj¹c¹ i opi nio dawcz¹ w sto sun ku do uchwa la nych przez Sejm ustaw,
– czyn no œci spra w dzaj¹ce uchy bie nia i wnio sko wa nie o do ko ny wa nie ewen tu a l -

nych zmian w aktach pra wnych tra ktuj¹cych o bez pie cze ñ stwie i porz¹dku pu -
b li cz nym,

– mo ¿ li woœæ ucze st ni c twa w powo³ywa niu na nie któ re sta no wi ska w in sty tu cjach 
klu czo wych dla po zo sta³ych ob sza rów bez pie cze ñ stwa (np. pre ze sa NIK),

– pra wo do wy stê po wa nia z ini cja tyw¹ usta wo dawcz¹ w dzie dzi nie bez pie cze ñ -
stwa i porz¹dku pub li cz ne go,

– roz pa try wa nie usta wy bu d¿e to wej oraz usta wy o zmia nie kon sty tu cji,
– roz pa try wa nie i opra co wy wa nie z w³as nej ini cja ty wy spraw przez ko mi sje Se na tu.
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4. Rola wyko na w cze go ob sza ru bez pie cze ñ stwa w za pe w nia niu
bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go

Wy ni ki ana li zy in tui cy j nej ob sza ru wyko na w cze go wska zuj¹, ¿e jest on naj -
bar dziej roz bu do wa ny na tle po zo sta³ych ob sza rów bez pie cze ñ stwa. Wy ni ka to
w g³ów nej mie rze z fun kcji kie ro w ni czej Rady Mi ni strów nad ad mi ni stracj¹
rz¹dow¹ (ze spo lon¹ i nie ze spo lon¹). W zwi¹zku z po wy ¿szym, ce lem usta le nia
roli roz pa try wane go ob sza ru bez pie cze ñ stwa, na le ¿y sku piæ siê nad za da nia mi
z za kre su bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go, ja kie na³o¿o ne zo sta³y pra w -
nie na Pre zy den ta RP, Radê Mi ni strów, wo je wo dów, Po li cjê, Pa ñ stwow¹ Stra¿
Po ¿arn¹, Pa ñ stwo we Ra tow ni c two Me dy cz ne, a ta k ¿e Si³y Zbro j ne RP.

Rola Pre zy den ta RP w kszta³to wa niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go
prze ja wia siê po przez re a li za cjê pra wnych zo bo wi¹zañ. Do naj istot nie j szych z te -
go pun ktu wi dze nia za li czyæ mo ¿ na38:
– sta nie na stra ¿y su we ren no œci i bez pie cze ñ stwa pa ñ stwa,
– za twier dza nie, przed sta wia nie do Try bu na³u Kon sty tucy jne go b¹dŸ we to wa nie 

ustaw uchwa la nych przez Sejm RP w dzie dzi nie bez pie cze ñ stwa i porz¹dku
pub li cz ne go,

– mo ¿ li woœæ wy stê po wa nia do Try bu na³u Kon sty tucy jne go o usta le nie zgod no œci
usta wy ju¿ fun kcjo nuj¹cej w œro do wi sku pra wnym pa ñ stwa z Kon sty tucj¹ RP,

– za twier dza nie i wy da wa nie do ku men tów sta no wi¹cych pod sta wê do re a li za cji
przed siê w ziêæ oraz pla no wa nia za mie rzeñ w dzie dzi nie bez pie cze ñ stwa
i porz¹dku pub li cz ne go (np. aktów urzê do wych),

– ana li zê i oce nê ewen tu a l nych za gro ¿eñ, a ta k ¿e uru cha mia nie pra w nie dopu sz -
cza l nych dzia³añ, ce lem prze ciw dzia³ania tym za gro ¿e niom,

– de cy zy j noœæ w spra wie u¿y cia od dzia³ów i pod od dzia³ów Si³ Zbro j nych RP do
po mo cy Po li cji w sy tu a cjach tego wy ma gaj¹cych.
Wy szcze gól nio ne w roz dzia le pie r wszym ni nie j szej pra cy za da nia spo czy -

waj¹ce na Ra dzie Mi ni strów zdaj¹ siê w pe³ni cha ra kte ryzo waæ jej rolê w kszta³to -
wa niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go. Ce lem pe³nie jszej ana li zy tego
za gad nie nia, wa r to zwró ciæ uwa gê na spra wy rea li zo wa ne przez po szcze gó l nych
mi ni strów, któ rzy kie ruj¹ dzia³ami ad mi ni stra cji rz¹do wej. Z uwa gi bo wiem na
kom p le kso woœæ pro ble ma ty ki bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go, mo ¿ na
do mnie my waæ, ¿e przed mio to we aspe kty bêd¹ w³aœci we w zde cy do wa nie sze r -
szym spe ktrum, ni¿ je dy nie patrz¹c przez pry z mat spraw we wnê trz nych. 

 Uw z glêd niaj¹c po wy ¿sze za³o¿e nia, do spraw obe j mo wa nych przez wy bra ne
dzia³y ad mi ni stra cji rz¹do wej na rzecz za pe w nia nia bez pie cze ñ stwa i porz¹dku
pub li cz ne go za li czyæ mo ¿ na w szcze gó l no œci39:
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– w dzia le ad mi ni stra cji pu b li cz nej40: ad mi ni stra cjê, or ga ni za cjê i re fo r my urzê -
dów ad mi ni stra cji pu b li cz nej oraz pro ce dur admi ni stra cyj nych, ze spo lo nej ad -
mi ni stra cji rz¹do wej w wo je wó dztwie, prze ciw dzia³anie oraz usu wa nie sku t -
ków klêsk ¿y wio³owych i in nych po do bnych zda rzeñ za gra ¿aj¹cych bez pie-
cze ñ stwu oby wa te li, zbió rek pu b li cz nych,

– w dzia le bu d¿e tu41: opra co wy wa nie bu d¿e tu pa ñ stwa, a ta k ¿e sy ste my fi nan so -
wa nia sa morz¹du tery to rial ne go, sfe ry bu d¿e to wej oraz bez pie cze ñ stwa pa ñ -
stwa,

– w dzia le fi nan se pu b li cz ne42: re a li za cjê do cho dów z po da t ków i op³at, fi nan so -
wa nie jed no stek re a li zuj¹cych za da nia ob jê te bu d¿e tem pa ñ stwa, fi nan so wa nie
sa morz¹du tery to rial ne go, kon tro lê skar bow¹ oraz nad zór nad or ga na mi kon -
tro li skar bo wej, 

– w dzia le go spo dar ka43: kszta³to wa nie wa run ków po dej mo wa nia i wy ko ny wa nia 
dzia³al no œci go spo da r czej, 

– w dzia le bu dow ni c two, lo ka l ne pla no wa nie i zago spoda ro wa nie prze strzen ne
oraz mie szka lni c two44: bu dow ni c two, nad zór archite ktonicz no-budo wla ny
w sfe rze pu b li cz nej, pla no wa nie i zago spoda ro wa nie prze strzen ne na po zio mie
lo ka l nym, wspie ra nie mie szka lni c twa, go spo dar kê nieru cho mo œcia mi, in fra -
stru ktu rê ko mu naln¹, ro dzin ne ogró d ki dzia³kowe,

– w dzia le go spo dar ka wod na45: ochro nê prze ciw po wo dziow¹, w tym bu do wê,
mode r ni za cjê oraz utrzy ma nie urz¹dzeñ wod nych za bez pie czaj¹cych przed po -
wo dzi¹ oraz ko or dy na cjê przed siê w ziêæ s³u¿¹cych os³onie i ochro nie prze ciw -
po wo dzio wej, utrzy ma nie in fra stru ktu ry wod nej zwi¹za nej z wo da mi œródl¹do -
wy mi,

– w dzia le in sty tu cje fi nan so we46: dzia³al noœæ ban ków, zak³adów ube z pie czeñ,
fun du szy in wes tycy j nych i in nych in sty tu cji wy ko nuj¹cych dzia³al noœæ na tym
ryn ku,

– w dzia le info rma ty za cja47: info rma ty za cjê, sy ste my i sie ci tele infor maty cz ne ad -
mi ni stra cji pu b li cz nej, te ch no lo gie i te ch ni ki info rma cy j ne, stan dar dy info r -
ma ty cz ne, za sto so wa nia te ch no lo gii info rma ty cz nych w spo³ecze ñ stwie info r -
ma cy j nym oraz jego roz wój, prze ciw dzia³anie wy klu cze niu cy fro we mu oby wa -
te li,

– w dzia le ku l tu ra i ochro na dzie dzi c twa na ro do we go48: pod trzy my wa nie i roz po -
wszech nia nie tra dy cji na ro do wej i pa ñ stwo wej, ochro nê za by t ków i opie ki nad
nimi, dzia³al no œci twórcz¹, ar ty styczn¹, ku l tu rê lu dow¹ i rê ko dzie³o ar ty sty cz -
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40  Ta m ¿e, art. 6, pkt 1.
41  Ta m ¿e, art. 7.
42  Ta m ¿e, art. 8, pkt 2.
43  Ta m ¿e, art. 9, pkt 2.
44  Ta m ¿e, art. 9a, pkt 1.
45  Ta m ¿e, art. 11, pkt 1.
46  Ta m ¿e, art. 12, pkt 1.
47  Ta m ¿e, art. 12a.
48  Ta m ¿e, art. 14, pkt 1.



ne oraz ich ochro nê, edu ka cjê ku l tu raln¹, po li ty kê au dio wi zu aln¹, w szcze gó l -
no œci w za kre sie pra sy, ra dia, te le wi zji i kine ma to gra fii,

– w dzia le ob ro na na ro do wa49: ob ro nê pa ñ stwa oraz Si³y Zbro j ne RP,
– w dzia le pra ca50: za trud nie nie i prze ciw dzia³anie bez ro bo ciu, sto sun ki i wa run -

ki pra cy, 
– w dzia le spra wie d li woœæ51: s¹do wni c two, pro ku ra tu ry, no ta riat, ad wo ka tu ry

i ra d ców pra wnych, wy ko ny wa nie kar oraz œro d ków wy cho wa w czych i œro d ka
po pra wcze go orze czo ne go przez s¹dy oraz spra wy po mo cy post peni ten cjar nej,

– w dzia le ro dzi na52: ochro nê i wspie ra nie ro dzi ny z dzie æ mi na utrzy ma niu,
w szcze gó l no œci ro dzin zna j duj¹cych siê w trud nej sy tu a cji ma te ria l nej i spo -
³ecz nej, koor dy no wa nie i orga ni zo wa nie wspó³pra cy or ga nów ad mi ni stra cji
pu b li cz nej, or ga ni za cji po zarz¹do wych i in sty tu cji w za kre sie re a li za cji praw ro -
dzi ny i dzie cka,

– w dzia le spra wy we wnê trz ne53: ochro nê bez po œred nio bez pie cze ñ stwa i po -
rz¹dku pub li cz ne go, zarz¹dza nie kry zy so we, ob ro nê cy wiln¹, ochro nê prze ciw -
po ¿a row¹, 

– w dzia le za bez pie cze nie spo³ecz ne54: ube z pie cze nie i za bez pie cze nie spo³ecz ne,
prze ciw dzia³anie pa to lo giom, 

– w dzia le zdro wie55: ochro nê zdro wia i za sa dy or ga ni za cji opie ki zdro wo t nej, or -
ga ni za cjê i nad zór nad sy ste mem Pa ñ stwo we Ra tow ni c two Me dy cz ne.
Na szcze góln¹ uwa gê w kon te k œcie ni nie j szych roz wa ¿añ zas³ugu je za kres za -

dañ, jaki zo sta³ na³o¿o ny przez pol skie akty pra w ne na wo je wo dê, czy li przed sta -
wi cie la Rady Mi ni strów oraz zwie rz ch ni ka rz¹do wej ad mi ni stra cji ze spo lo nej
w wo je wó dztwie. W myœl re gu la cji pra wnych za wa r tych w usta wie o wo je wo dzie
i ad mi ni stra cji rz¹do wej w wo je wó dztwie56, rola wo je wo dy, jako or ga nu w³aœci -
we go wyko na w cze mu ob sza ro wi bez pie cze ñ stwa w two rze niu bez pie cze ñ stwa
i porz¹dku pub li cz ne go prze ja wia siê w szcze gó l no œci po przez57:
– ko or dy na cjê i kon tro lê wy ko na w stwa pol skich aktów pra wnych,
– do sto sowy wa nie ce lów po li ty ki Rady Mi ni strów w za kre sie bez pie cze ñ stwa

i porz¹dku pub li cz ne go do uwa run ko wañ œro do wisk i spo³ecz no œci lo ka l nych,
– za pe w nia nie wspó³dzia³ania wszy stkich or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa -

morz¹do wej w wo je wó dztwie i kie ro wa nie ich dzia³al no œci¹ w za kre sie zapo bie -
ga nia za gro ¿e niu ¿y cia, zdro wia lub mie nia oraz za gro ¿e niom œro do wi ska, bez -
pie cze ñ stwa pa ñ stwa i utrzy ma nia porz¹dku pub li cz ne go, ochro ny praw oby -
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49  Ta m ¿e, art. 19, pkt 1.
50  Ta m ¿e, art. 21, pkt 1.
51  Ta m ¿e, art. 24, pkt 1.
52  Ta m ¿e, art. 28a.
53  Ta m ¿e, art. 29.
54  Ta m ¿e, art. 31.
55  Ta m ¿e, art. 33.
56  Usta wa z 29 sty cz nia 2009 r. o wo je wo dzie i ad mi ni stra cji rz¹do wej w wo je wó dztwie

(DzU z 2009 r. nr 31, poz. 206, z póŸn. zm.).
57  Ta m ¿e, art. 22.



wa te l skich, a ta k ¿e za po bie ga nia klê skom ¿y wio³owym i in nym nad zwy cza j -
nym za gro ¿e niom oraz zwa l cza nia i usu wa nia ich sku t ków, 

– do ko ny wa nie oce ny sta nu za bez pie cze nia prze ciwpo wo dzio wego wo je wó dz -
twa, opra co wy wa nie pla nu ope racy j ne go ochro ny przed po wo dzi¹ oraz og³asza -
nie i odwo³ywa nie po go to wia i ala r mu prze ciwpo wo dzio wego,

– wy ko ny wa nie i ko or dy na cjê za dañ w za kre sie ob ron no œci i bez pie cze ñ stwa
pa ñ stwa oraz zarz¹dza nia kry zy so we go.
Nie spo sób po min¹æ w tym mie j s cu roli s³u¿b mun du ro wych. Z pra wdopo -

dobie ñ stwem bli skim jed no œci mo ¿ na bo wiem przyj¹æ, ¿e ich dzia³al noœæ jest
naj bar dziej roz po zna waln¹ i do strze galn¹ przez opi niê pu b liczn¹ p³asz czyzn¹
wyko na w cze go ob sza ru bez pie cze ñ stwa. 

W kon te k œcie kszta³to wa nia bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go zde cy -
do wa ny prym wie dzie Po li cja, czy li umun du ro wa na i uz bro jo na fo r ma cja, któ ra
s³u¿y oby wa te lom, z prze zna cze niem na ich ochro nê oraz utrzy my wa nie bez pie -
cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go58. 

Rola tej s³u¿by w roz pa try wa nym kon te k œcie uwi da cz nia siê wy ra Ÿ nie po przez59:
– ochro nê dóbr chro nio nych (¿y cia, zdro wia, mie nia) oby wa te li przed dzia³ania -

mi je na ru szaj¹cymi,
– za pe w nie nie spo ko ju w mie j s cach pu b li cz nych, pu b li cz nych œro d kach trans -

po rtu i ko mu ni ka cji, w ru chu dro go wym i na wo dach prze zna czo nych do po -
wszech ne go u¿y t ko wa nia,

– ini cjo wa nie i orga ni zo wa nie dzia³añ ukie run ko wa nych na za po bie ga nie
pope³nia niu prze stêpstw i wy kro czeñ, 

– za po bie ga nie zja wi skom kry mi no gen nym,
– kon tro lê prze strze ga nia re gu la cji pra wnych zwi¹za nych z dzia³al no œci¹ pu-

bliczn¹ b¹dŸ obo wi¹zuj¹cych w mie j s cach pu b li cz nych,
– wy kry wa nie prze stêpstw i œci ga nie ich spra w ców.

Drug¹, obok Po li cji, s³u¿b¹, któ ra bie rze czyn ny udzia³ w kszta³to wa nia bez -
pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go jest Pa ñ stwo wa Stra¿ Po ¿a r na (PSP). Wy ni -
ki ana li zy za kre su kom pe ten cyj nego PSP wska zuj¹, ¿e trzon jej dzia³al no œci
sta no wi¹60:
– roz po zna wa nie za gro ¿eñ (po ¿a ro wych i in nych mie j s co wych),
– orga ni zo wa nie i pro wa dze nie akcji ratow niczo- gaœ ni czych i/lub wy ko ny wa nie

po mo c ni czych spe cjali sty cz nych czyn no œci ra to w ni czych pod czas po ¿a rów,
klêsk ¿y wio³owych b¹dŸ li k wi da cji mie j s co wych za gro ¿eñ,

– nad zór nad prze strze ga nie prze pi sów prze ciwpo ¿a ro wych.
Wspo mnia ne po wy ¿ej s³u¿by s¹ nie zwy kle œci œle zwi¹zane w toku re a li za cji

swo ich usta wo wych po win no œci z pod mio ta mi Sy ste mu Ra tow ni c twa Me dy cz -
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58  Art. 1, pkt 1 usta wy z 6 kwie t nia 1990 r. o Po li cji (DzU z 2011 r. nr 287, poz. 1687, z póŸn. zm.).
59  Ta m ¿e, art. 1, pkt 2.
60  Art. 1, pkt 2 usta wy z 24 sie r p nia 1991 r. o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej (DzU z 2009 r. nr 12,

poz. 68, z póŸn. zm.).



ne go. Wy stê pu je miê dzy nimi re la cja wspó³dzia³ania. Dlatego nie rza d ko pod czas 
œwia d cze nia us³ug pu b li cz nych z za kre su bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne -
go po li cjan ci, stra ¿a cy i ze spo³y ra tow ni c twa me dy cz ne go wspó l nie spiesz¹ z po -
moc¹ oso bom po trze buj¹cym. W nawi¹za niu do tych osta t nich, za kres ich za dañ
obe j mu je nie zwy kle sze ro ko ro zu mia ne po dej mo wa nie me dy cz nych dzia³añ ra -
to w ni czych wo bec ka ¿ dej oso by, któ ra zna j du je siê w sta nie nag³ego za gro ¿e nia
¿y cia lub zdro wia61.

 Mimo i¿ Si³y Zbro j ne RP ko jarz¹ siê g³ów nie z aspe kta mi bez pie cze ñ stwa mi -
li tar ne go pa ñ stwa, w tym z prze ciw dzia³aniem zbro j nej agre sji ze stro ny in nych
pod mio tów pra wa miê dzyna rodo we go, mog¹ zo staæ u¿y te ce lem utrzy ma nia bez -
pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go. Ist niej¹ dwie za sad ni cze dla przed mio tu ni -
nie j sze go opra co wa nia przes³anki mówi¹ce o ta kiej mo ¿ li wo œci.

Pie r wsza z nich tra ktu je o sy tu a cji za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go
lub zak³óce nia porz¹dku pub li cz ne go, któ re zwi¹zane s¹ z nie bez pie czeñ stwem
po wszech nym dla ¿y cia, zdro wia lub wol no œci oby wa te li, bez po œred nim za gro ¿e -
niem dla mie nia w zna cz nych roz mia rach (mimo i¿ nie jest jed nak jed noz na cz nie 
okre œlo ne, co to zna czy mie nie w zna cz nych roz mia rach), bez po œred nim za gro ¿e -
niem obie któw lub urz¹dzeñ, o któ rych mowa w kon te k œcie pra wa u¿y cia bro ni62, 
za gro ¿e niem prze stê p stwem o cha ra kte rze ter rory sty cz nym b¹dŸ jego do ko na -
niem w sto sun ku do obie któw maj¹cych szcze gó l ne zna cze nie dla bez pie cze ñ -
stwa lub ob ron no œci pa ñ stwa, b¹dŸ mog¹cym sku t ko waæ nie bez pie czeñ stwem
dla ¿y cia lu dz kie go, w sy tu a cjach, gdy za dys pono wa ne uz bro jo ne od dzia³y i pod -
od dzia³y Po li cji oka¿¹ siê nie wy sta r czaj¹ce w da nych oko li cz no œciach. Na le ¿y
wspo mnieæ, ¿e Pre zy dent RP na wnio sek Pre ze sa Rady Mi ni strów mo¿e za dys -
po no waæ od dzia³y i pod od dzia³y Si³ Zbro j nych RP rów nie¿ pod czas wpro wa dzo -
ne go sta nu wyj¹tko we go, ce lem przy wró ce nia nor ma l ne go fun kcjo no wa nia
pa ñ stwa, je ¿e li do ty ch czas za sto so wa ne si³y i œro d ki (za so by s³u¿b mun du ro -
wych, mo ¿ li wo œci pra w ne itp.) zo sta³y wy cze r pa ne63.

Dru ga przes³anka nawi¹zuje bez po œred nio do usta wy o zarz¹dza niu kry zy so -
wym64. Je ¿e li bo wiem w sy tu a cji kry zy so wej u¿y cie in nych si³ i œro d ków (np. za -
so bów ra to w ni czych) jest nie mo ¿ li we lub mo¿e oka zaæ siê nie wy sta r czaj¹ce
w da nych oko li cz no œciach, o ile inne prze pi sy nie sta no wi¹ ina czej, wo je wo da
mo¿e wnio sko waæ do Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej o prze ka za nie do swo jej dys -
po zy cji pod od dzia³ów lub od dzia³ów Si³ Zbro j nych RP wraz ze skie ro wa niem
ich do wy ko ny wa nia za dañ z za kre su zarz¹dza nia kry zy so we go (przyk³ado wo
ewa ku a cji lud no œci i mie nia, moni to ro wa nia za gro ¿eñ, wy ko ny wa nia za dañ
poszuki wawczo- ratow ni czych).
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61  Li sie cki M.: op. cit., s. 96.
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Re a su muj¹c ten etap roz wa ¿añ, po twier dzi³o siê do mnie ma nie o nie zwyk³ym
roz bu do wa niu wyko na w cze go ob sza ru bez pie cze ñ stwa. Mimo i¿ przy pi sa ne mu
or ga ny, in sty tu cje i s³u¿by wy ko nuj¹ sze reg za dañ na rzecz bez pie cze ñ stwa na ro -
do we go, nie któ re z nich s³u¿¹ bu do wa niu oraz utrzy my wa niu bez pie cze ñ stwa
i porz¹dku pub li cz ne go.

5. Rola s¹do wni cze go ob sza ru bez pie cze ñ stwa w za pe w nia niu
bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go

S¹dy i try bu na³y tra kto wa ne s¹ przez Kon sty tu cjê RP jako od rê b na i nie za le ¿ -
na w³adza w Pol sce65. Ich dzia³al noœæ kon sty tu u je s¹do wni czy ob szar bez pie cze ñ -
stwa. Ma rów nie¿ dwo ja ki cha ra kter z pun ktu wi dze nia za pe w nia nia
bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go. Z jed nej stro ny mowa tu o kon tro lo wa -
niu in sty tu cji od po wia daj¹cych za bez pie cze ñ stwo. Przed sta wi cie le tych in sty tu -
cji po win ni mieæ œwia do moœæ, ¿e z tytu³u spra wo wa nia fun kcji i pe³nie nia ról
spo³ecz no-s³u¿ bo wych od po wia daj¹ przed spo³ecze ñ stwem. W przy pa d ku ewen -
tu a l nych za nie dbañ, w³aœci we spra wy mog¹ wkro czyæ na dro gi po stê po wa nia
s¹do we go. Z dru giej stro ny, dzia³al noœæ s¹dów i try bu na³ów do ty ka oso by b¹dŸ
pod mio ty ka ra ne za czy ny prze stê p ne. Wy ra ¿a na jest w ten spo sób fun k cja san k -
cjo no wa nia i egze k wo wa nia bezpieczeñstwa.

Rola s¹dów w kszta³to wa niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go uwi da -
cz nia siê naj wy ra Ÿ niej w kon te k œcie re a li za cji za pi sów Ko de ksu wy kro czeñ66 oraz
Ko de ksu ka r ne go67.

Wy kro cze nia prze ciw ko bez pie cze ñ stwu i porz¹dko wi pub li cz ne mu sku piaj¹
siê wokó³ wie lu za kre sów te ma ty cz nych. Wœród tych naj istot nie j szych wy mie niæ
mo ¿ na:
– pu b li cz ne le kce wa ¿e nie Rze czypo spo li tej Pol skiej, na ro du pol skie go oraz kon -

sty tucy j nych or ga nów pa ñ stwa,
– udzia³ w zbie go wi skach pu b li cz nych i zgro ma dze niach,
– po sia da nie bro ni,
– zak³óca nie spo ko ju, porz¹dku pub li cz ne go, spo czyn ku no c ne go oraz wy wo -

³ywa nie zgo r sze nia w mie j s cu pu b li cz nym,
– nawo³ywa nie do pope³nie nia prze stê p stwa lub prze stê p stwa skar bo we go,
– sto su nek do prze pi sów porz¹dko wych o za cho wa niu siê w mie j s cu pu b li cz nym,
– le ga l noœæ pro wa dze nia dzia³al no œci go spo da r czej,
– sza cu nek do mun du ru,
– sto su nek do za gro ¿eñ pu b li cz nych (m.in. po ¿a ru, po wo dzi),
– bez pie cze ñ stwo i porz¹dek w ko mu ni ka cji,
– sto su nek do osób nie le t nich,
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65  Art. 173 Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej z 2 kwie t nia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 78,
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66  Usta wa z 20 maja 1971 r. Ko deks wy kro czeñ (DzU z 2010 r. nr 46, poz. 275, z póŸn. zm.).
67  Usta wa z 6 cze r w ca 1997 r. Ko deks ka r ny (DzU z 1997 r. nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.).



– spro wa dza nie za gro ¿eñ zdro wia w sfe rze pu b li cz nej,
– sto su nek do pra wa w³as no œci i mie nia,
– oby cza jo woœæ pu b li cz na,
– dba³oœæ o urz¹dze nia pu b li cz ne.

Do naj istot nie j szych za kre sów te ma ty cz nych prze stêpstw w kon te k œcie ni nie j  -
szych roz wa ¿añ, za sad ne wy da je siê za li czyæ prze stê p stwa prze ciw ko:
– Rze czypo spo li tej Pol skiej,
– ob ron no œci,
– ¿y ciu i zdro wiu,
– bez pie cze ñ stwu po wszech ne mu,
– bez pie cze ñ stwu w ko mu ni ka cji,
– wol no œci,
– wol no œci su mie nia i wy zna nia,
– wol no œci se ksu a l nej i oby cza jo wo œci,
– ro dzi nie i opie ce,
– czci i nie tyka l no œci cie le s nej,
– pra wom osób wy ko nuj¹cych pra cê za ro b kow¹,
– dzia³al no œci in sty tu cji pa ñ stwo wych i sa morz¹du tery to rial ne go,
– wy mia ro wi spra wied li wo œci,
– porz¹dko wi pub li cz ne mu,
– mie niu,
– s³u¿ bie i dys cy p li nie wo j sko wej,
– za sa dom po stê po wa nia z podw³ad ny mi.

Drug¹ grup¹ or ga nów w³aœci wych s¹do wni cze mu ob sza ro wi bez pie cze ñ stwa
s¹ try bu na³y. Wy ró ¿ nia siê tu Try bu na³ Kon sty tucy j ny oraz Try bu na³ Sta nu.
Oba or ga ny zwi¹zane s¹ przed mio tem dzia³al no œci z Kon sty tucj¹ RP. 

Try bu na³ Kon sty tucy j ny, w za kre sie bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go, 
orze ka w spra wach68:
– zgod no œci ustaw i umów miê dzyna ro do wych tra ktuj¹cych o aspe ktach bez pie -

cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go z Kon sty tucj¹ RP,
– zgod no œci wspo mnia nych ustaw z raty fiko wa ny mi umo wa mi miê dzyna rodo -

wy mi, któ rych ra ty fi ka cja wy ma ga³a uprzed niej zgo dy wy ra ¿o nej w usta wie,
– zgod no œci prze pi sów pra wa, wy da wa nych przez cen tra l ne or ga ny pa ñ stwo we,

z Kon sty tucj¹, raty fiko wa ny mi umo wa mi miê dzyna rodo wy mi i usta wa mi,
w dzie dzi nie bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go,

– zgod no œci z Kon sty tucj¹ ce lów lub dzia³al no œci pa r tii po li ty cz nych,
– skarg kon sty tucy j nych.

Dzia³al noœæ Try bu na³u Sta nu ma cha ra kter re stry kcy j ny. Odwo³uje siê do na -
ru sze nia przez naj wa¿ nie j sze w pa ñ stwie oso by Kon sty tu cji lub usta wy,
w zwi¹zku z za j mo wa nym sta no wi skiem lub w za kre sie swo je go urzê do wa nia.
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S¹do wni czy ob szar bez pie cze ñ stwa pe³ni istotn¹ rolê w kszta³to wa niu bez pie -
cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go. Dzia³al noœæ s¹dów i try bu na³ów jest klu czo wa
dla re a li za cji fun kcji san kcjo no wa nia i egze k wo wa nia wy ko na w stwa uchwa lo -
nych aktów pra wnych. Dla te go te¿ w³adza s¹do wni cza za j mu je na le ¿ ne mie j s ce
wœród mon te skiu szo wskich ro dza jów w³adzy w demo kra ty cz nym pa ñ stwie.

6. Rola kon tro l ne go ob sza ru bez pie cze ñ stwa w za pe w nia niu
bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go

Do men¹ kon tro l ne go ob sza ru bez pie cze ñ stwa jest dzia³al noœæ NIK. Nie mo ¿ -
na mó wiæ w tym przy pa d ku o tak wy ra Ÿ nej, jak w ob sza rze wy ko na w czym bez -
pie cze ñ stwa, re la cji po miê dzy za kre sem owej dzia³al no œci a za pe w nia niem
bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go. Prze ja wia siê ona bo wiem po œred nio.

Or ga ny i in sty tu cje w³aœci we bez pie cze ñ stwu i porz¹dko wi pub li cz ne mu wy -
ko nuj¹ swo je za da nia na pod sta wie w³aœci wych im aktów pra wnych. Wy da t kuj¹
przy tym pu b li cz ne œro d ki pie niê ¿ ne. Tru i z mem jest na to miast stwier dze nie, ¿e
„ka ¿ dy oby wa tel, za si laj¹c po da t ka mi bu d¿et pa ñ stwa, chcia³by mieæ pe w noœæ, ¿e 
jego pie ni¹dze zo sta³y w³aœci wie zago spo daro wa ne. Izba (NIK), dziê ki swo im
upra w nie niom, pe³ni rolê stra ¿ ni ka pu b li cz nych œro d ków, dbaj¹c o zgod ne z pra -
wem, go spo da r ne, ce lo we ich wy ko rzy sta nie i rze te l ne roz li cza nie”69. W zwi¹zku
z po wy ¿szym, rola NIK w kszta³to wa niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go
prze ja wia siê po œred nio, w dba³oœci o wy sok¹ ja koœæ fun kcjo no wa nia in sty tu cji
pu b li cz nych, za wy zna cz nik cze go mo ¿ na przyj¹æ efe kty w noœæ wyda t ko wa nia
œro d ków z bu d¿e tu pa ñ stwa. Przed mio tem kon tro li jest ca³y ob szar dzia³al no œci
pod mio tu kon tro lowa ne go.

Kon tro le NIK mog¹ obe j mo waæ, poza sku pia niem siê na kon kre t nych or ga -
nach i in sty tu cjach, ob sza ry kom pe ten cyj ne (za da nio we). W za kre sie sze ro ko ro -
zu mia ne go bez pie cze ñ stwa na uwa gê zas³uguj¹ kon tro le z osta t nich lat:
po pra wnoœæ wy ko ny wa nia za dañ w za kre sie zarz¹dza nia kry zy so we go oraz przy -
go to wa nie stru ktur ob ro ny cy wi l nej do re a li za cji za dañ w okre sie wo j ny i po ko ju.

Za kres dzia³al no œci NIK obe j mu je w ogó l nym ujê ciu70:
– wska zy wa nie nie pra wid³owo œci we wszy stkich aspe ktach dzia³al no œci pod mio -

tów kon tro lo wa nych,
– wska zy wa nie ewen tu a l nych roz wi¹zañ, ce lem na pra wy wa d li wych me cha ni z -

mów orga niza cy j nych,
– uka zy wa nie ob sza rów pra wid³owe go fun kcjo no wa nia pa ñ stwa, a ta k ¿e ob sza -

rów w³aœci wych ewen tu a l nej po pra wie i wdra ¿a niu uspra w nieñ,
– sk³ada nie wnio sków o usu wa nie ziden tyfi ko wa nych luk pra wnych b¹dŸ nie ja s -

no œci w prze pi sach pra wa,
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– po wia da mia nie pro ku ra tu ry lub in nych or ga nów œci ga nia w sy tu a cji stwier dze -
nia prze stê p stwa lub za nie dba nia.
Ob szar kon tro l ny bez pie cze ñ stwa od no si siê wiêc bez po œred nio do ja ko œci

bez pie cze ñ stwa, ro zu mia nej przez pry z mat ja ko œci us³ug pu b li cz nych œwia d czo -
nych na rzecz oby wa te li, a tra ktuj¹cych o wsze l kich aspe ktach bez pie cze ñ stwa
i porz¹dku pub li cz ne go.

7. Rola me dia l ne go ob sza ru bez pie cze ñ stwa w za pe w nia niu
bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go

Ana li zuj¹c ta be lê 1, nie spo sób po min¹æ re la cji, ja kie za chodz¹ po miê dzy me -
dia l nym ob sza rem bez pie cze ñ stwa a fun kcja mi bez pie cze ñ stwa: insty tucjo nali -
za cji, san kcjo no wa nia, egze k wo wa nia, docho dzenio wo-œle d czej i pre wen cji. O ile 
waga trzech pie r wszych jest nie wie l ka, o tyle wa r toœæ 2 w ska li 0-3, przy pi sa na
dwóm osta t nim fun kcjom, wska zu je na isto t noœæ roz pa try wane go ob sza ru bez -
pie cze ñ stwa.

Na le ¿y jed nak w tym mie j s cu zwró ciæ uwa gê na bar dzo isto t ny aspekt. Ana li -
za in tui cy j na roli me diów w za pe w nia niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne -
go wska zu je, ¿e o ile do nie da w na mo ¿ na by³o przy j mo waæ za do me nê me  -
dia l ne go ob sza ru bez pie cze ñ stwa je dy nie dzia³al noœæ or ga ni za cji me dia l nych,
o tyle w do bie dyna mi cz ne go roz wo ju me diów spo³ecz no œcio wych (np. Fa ce bo ok,
Twe e ter), nie ma l ¿e ka ¿ dy oby wa tel, któ ry po sia da do stêp do in ter ne tu, jest w sta -
nie czyn nie wpi sy waæ siê w ten ob szar. 

Za sad nym wy da je siê wiêc oprzeæ roz wa ¿a nia na pod sta wo wych fun kcjach
me diów w spo³ecze ñ stwie, z któ rych, w kon te k œcie kszta³to wa nia bez pie cze ñ stwa 
i porz¹dku pub li cz ne go, na szcze góln¹ uwa gê zas³uguj¹71:
– fun k cja info rma cy j na (po le gaj¹ca na za spo ka ja niu po trzeb in fo r ma cji cz³owie -

ka, rea li zo wa na po przez wspó l ne re la cje na li nii na da w ca – od bio r ca; me dia
prze sy³aj¹ in fo r ma cje, od bio r cy wy szu kuj¹ je na to miast zgod nie ze swo i mi pre -
fe ren cja mi),

– fun k cja opi nio twó r cza (ba zuj¹ca na kszta³to wa niu przez me dia opi nii pu b li cz -
nej w ró ¿ nych dzie dzi nach ¿y cia),

– fun k cja edu ka cy j na (rea li zo wa na po przez prze ka zy wa nie i popu lary zo wa nie
wie dzy).
Fun k cja info rma cy j na me diów wy ni ka z fa ktu tra kto wa nia ich jako wia ry god -

ne go Ÿród³a in fo r ma cji72. Roz po œcie ra siê na wszy stkie ro dza je me diów. Po ziom
poin for mo wa nia spo³ecze ñ stwa mo¿e mieæ ogro m ny wp³yw na su bie kty w nie od -

Okreœlenie obszarów bezpieczeñstwa oraz ustalenie ich roli w zapewnieniu... 145

71  Gro mek P., Ku la sza K.: Me dia pod czas ma so wej ewa ku a cji lud no œci – rola i za gro ¿e nia. Ze szy ty
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ku ¿y cia. Ma ksy ma l ny b³¹d sta ty sty cz ny dla ta kiej wie l ko œci pró by wy no si +/–3%, przy wia ry god no œci
osza co wa nia rów nej 95%.



czu wa ne po czu cie bez pie cze ñ stwa, w tym jego sk³adow¹ – po czu cie poin for mo -
wa nia73. Na le ¿y przy tym zwró ciæ uwa gê, ¿e info r mo wa nie spo³ecze ñ stwa nie jest
wspó³cze œ nie do men¹ je dy nie or ga ni za cji me dia l nych. Od wa ¿ nym, acz ko l wiek
za sad nym jest twier dze nie, ¿e nie ma l ¿e ka ¿ dy oby wa tel jest w sta nie prze ka zy waæ 
in fo r ma cje przy wy ko rzy sta niu me diów, czy li szy b ko, na bar dzo du¿e od leg³oœci,
do bar dzo sze ro kie go gro na od bio r ców.

Za funkcj¹ opi nio twórcz¹ prze ma wia twier dze nie, ¿e w mi nio nym stu le ciu
me dia sta³y siê na rzê dziem s³u¿¹cym cz³owie ko wi nie ty l ko do po zy ski wa nia
in fo r ma cji, ale ta k ¿e do sa mo dzie l nej eks plo ra cji prze strze ni, w któ rej on ¿y je,
a ta k ¿e kszta³to wa nia jego umys³u74. 

Fun k cja edu ka cy j na me diów sku pia siê wokó³ bu do wa nia ogó l no spo³ecz ne go po -
zio mu wie dzy na te mat za gro ¿eñ, spo so bów ra dze nia so bie z ich ne ga tyw ny mi sku t -
ka mi, za po bie ga nia im, a ta k ¿e pro bez pie cz nych za cho wañ w ró ¿ nych sy tu a cjach.

Na le ¿y za zna czyæ, ¿e dete rmi no wa ny przez fun kcje me diów ich cha ra kter,
w kon te k œcie roli jak¹ spe³niaj¹ w kszta³to wa niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pu-
b li cz ne go, mo ¿ na od nieœæ do fun kcji bez pie cze ñ stwa. Na szcze góln¹ uwa gê
zas³uguj¹ fun kcje docho dzenio wo-œle d cza oraz pre wen cji. Re la cje miê dzy nimi
pokazano na ry s. 2.

W opa r ciu o po wy ¿sze roz wa ¿a nia, przy j mu je siê, ¿e me dia l ny ob szar bez pie -
cze ñ stwa mo¿e od no siæ siê do ochro ny porz¹dku pra wne go przed bez pra wny mi
za cho wa nia mi, godz¹cymi w do bra chro nio ne (¿y cie, zdro wie, mie nie, porz¹dek
pu b li cz ny, no r my i oby cza je spo³ecz ne. Mimo i¿ s¹ to re la cje w zna cz nej mie rze
po œred nie, to jed nak isto t ne w pro ce sie kszta³to wa nia i utrzy my wa nia bez pie cze ñ  -
stwa i porz¹dku pub li cz ne go.
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Ry s. 2. Re la cje po miê dzy wy bra ny mi fun kcja mi me diów a wy bra ny mi fun kcja mi bez pie cze ñ stwa
i porz¹dku pub li cz ne go

îród³o: opra co wa nie w³asne.

73  Ma r ci niak E.M.: op. cit., s. 60.
74  Chwaszcz J., Pie tru sz ka M., Si ko r ski D.: Me dia, uza le ¿ nie nia – fa kty i mity. Wyd. KUL, Lu b lin

2005, s. 7.



8. Rola oby wate l skie go ob sza ru bez pie cze ñ stwa w za pe w nia niu
bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go

Osta t ni z oma wia nych – ob szar oby wa te l ski – ma spe cja l ne mie j s ce po œród
wszy stkich po zo sta³ych, ziden tyfi ko wa nych ob sza rów bez pie cze ñ stwa. Wspo mi -
na na wcze œ niej ini cja ty wa oby wa te l ska zda je siê na da waæ mu cha ra kter su bie ktyw -
nej bli sko œci oby wa te lom, któ rzy mog¹ mieæ w tym przy pa d ku naj wiê kszy wp³yw 
na fun kcjo no wa nie pod mio tów go kon sty tu uj¹cych. Do pod mio tów tych za li czyæ 
mo ¿ na or ga ny sa morz¹du tery to rial ne go, stra ¿e gmin ne, przed siê bio r stwa
us³ugo we w dzie dzi nie bez pie cze ñ stwa, ucze l nie wy ¿sze i oœro d ki szko le nio we,
zwi¹zki za wo do we, a na wet sa mych oby wa te li.

Wœród or ga nów ad mi ni stra cji sa morz¹do wej ob sza ru oby wate l skie go wy mie -
nia siê:
– se j mik i zarz¹d wo je wó dz twa,
– radê i zarz¹d po wia tu, 
– radê gmi ny, wó j ta (bu r mi strza, pre zy den ta mia sta).

Uo gó l niaj¹c, dzia³al noœæ sa morz¹dów tery to ria l nych, w kon te k œcie kszta³to -
wa nia bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go, prze ja wia siê po przez:
– wy ko ny wa nie okre œlo nych usta wa mi za dañ pu b li cz nych z za kre su bez pie cze ñ -

stwa i porz¹dku pub li cz ne go,
– dys po no wa nie mie niem w³as nym, w tym zarz¹dza nie nim w ce lach za pe w nie -

nia i utrzy ma nia bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go,
– pro wa dze nie sa mo dzie l nej go spo dar ki fi nan so wej na pod sta wie bu d¿e tu, w tym 

fi nan so wa nie przed siê w ziêæ z za kre su bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go,
a ta k ¿e dzia³al no œci w³aœci wych pod mio tów (np. stra ¿y gmin nych, w tym stra ¿y 
mie j skich).
Ko nie cz noœæ wdra ¿a nia tre œci za le ceñ Ko mi sji Mini ste ria l nej Rady Eu ro py

w re ko men da cji Nr R87/19 W spra wie or ga ni za cji za po bie ga nia prze stê pczo œci, wy -
ni kaj¹cego z nich obo wi¹zku two rze nia na szcze b lu po wia to wym ko mi sji bez pie -
cze ñ stwa i porz¹dku, a ta k ¿e tre œci pro gra mów za po bie ga nia prze stê pczo œci oraz
ochro ny bez pie cze ñ stwa oby wa te li i porz¹dku pub li cz ne go prze ma wiaj¹ za po -
sia da niem in stru men tów, któ re po ma ga³yby osi¹gaæ opi sa ne po wy ¿ej za³o¿e nia
na szcze b lu lo ka l nym. Rolê tê mog¹ pe³niæ stra ¿e gmin ne (mie j skie)75.

Stra¿ gmin na (mie j ska), czy li utwo rzo na przez Radê gmi ny jed no stka orga -
niza cy j na gmi ny, jest umun du ro wan¹ fo r macj¹ sa morz¹dow¹, prze zna czon¹ do
ochro ny porz¹dku pub li cz ne go na te re nie gmi ny76.

Za fun kcje stra ¿y gmin nej (mie j skiej) przy j mu je siê77:
– fun kcjê ochronn¹ (utrzy ma nie porz¹dku pub li cz ne go na te re nie gmi ny),
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76  Art. 1 pkt 1, Art. 2 pkt 2 usta wy z 29 sie r p nia 1997 r. o stra ¿ach gmin nych.
77  Mi c kie wicz P.: op. cit., s. 118.



– fun kcjê porz¹dkow¹ (egze k wo wa nie prze strze ga nia prze pi sów pra wa, któ re
tra k tuj¹ o bez pie cze ñ stwie i porz¹dku pu b li cz nym),

– fun kcjê pre wen cyjn¹ (mo ni to ring sta nu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne -
go na uli cach i osie d lach gmi ny oraz in ter we ncje ce lem przy wró ce nia bez pie -
cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go),

– fun kcjê pro fi la ktyczn¹ (za po bie ga nie wy kro cze niom i prze stê p stwom, dzia³al -
noœæ wy cho wa w cza wœród dzie ci i m³od zie ¿y),

– fun kcjê in fo r ma cyjn¹ (prze ka zy wa nie in fo r ma cji na te mat za gro ¿eñ, spo so bów
prze ciw dzia³ania ich ne ga ty w nym sku t kom, pro bez pie cz nych za cho wañ itp.),

– fun kcjê spo³eczno -admi ni stra cyjn¹ (wspó³pra ca na p³asz czy Ÿ nie sze ro ko ro zu -
mia ne go bez pie cze ñ stwa z in ny mi s³u¿ ba mi, stra ¿a mi, in spe kcja mi, or ga na mi
ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej, orga ni za cja mi spo³ecz ny mi i oby wa te -
la mi),

– fun kcjê in te gra cyjn¹ (udzia³ w im pre zach orga ni zo wa nych na te re nie gmi ny).
Wszy stkie po wy ¿sze od daj¹ cha ra kter i mie j s ce tej fo r ma cji w ob sza rze oby wa -

te l skim bez pie cze ñ stwa. Po zwa laj¹ rów nie¿ na kre œliæ rolê w kszta³to wa niu bez -
pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go, zbli ¿on¹ kom pe ten cyj nie do roli po li cji.

Za da nia w ra mach roz pa try wane go ob sza ru mog¹ byæ rea li zo wa ne ponad to
przez przed siê bio r stwa us³ugo we. Cha ra kter ich dzia³añ mo¿e byæ zwi¹zany z:
– czyn no œcia mi dete ktywi stycz ny mi,
– ochron¹ osób i mie nia,
– edu kacj¹ dla bez pie cze ñ stwa,
– ubez pie cze nia mi.

Isto t noœæ udzia³u sfe ry ko mer cy j nej w tym kon te k œcie pod kre œla M. Li sie cki,
wed³ug któ re go w zna cz nym sto p niu wzbo ga ca ona ofe r tê us³ugow¹ w za kre sie
bez pie cze ñ stwa, a ta k ¿e odci¹¿a rz¹dowe i sa morz¹dowe œro d ki bu d¿e to we78.
Nie  mo ¿ na wiêc po mi jaæ roli firm dete ktywi sty cz nych, agen cji ochro ny osób
i mie nia, firm ubez pie cze nio wych oraz in sty tu cji szko le nio wych (z za kre su bez -
pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy, ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, po mo cy me dy cz nej,
itp.) w kszta³to wa niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go.

Wa r to w ni nie j szych roz wa ¿a niach uw z glêd niæ równie¿ udzia³ ucze l ni wy ¿ -
szych w sze ro ko ro zu mia nej edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa. Dy na mi cz ny roz wój
ta kich kie run ków stu diów, jak przyk³ado wo bez pie cze ñ stwo na ro do we, bez pie -
cze ñ stwo we wnê trze, in ¿y nie ria bez pie cze ñ stwa, ra tow ni c two me dy cz ne, zarz¹-
dza nie bez pie cze ñ stwem, bez pie cze ñ stwo i hi gie na pra cy, edu ka cja dla bez pie -
cze ñ stwa to szan sa w œro do wi sku bez pie cze ñ stwa na ro do we go kra ju, za któr¹
prze ma wia zain tere so wa nie stu den tów pro ble ma tyk¹ wy ra ¿an¹ przez na zwy kie -
run ków stu diów. Nie zwy kle cen ne w tym przy pa d ku mo¿e oka zaæ siê pro wa dze -
nie ba dañ na uko wych w toku dzia³al no œci sta tu to wej in sty tu cji szko l ni c twa
wy¿szego.
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Zwi¹zki za wo do we to ko le j ny pod miot fun kcjo nuj¹cy w ob sza rze oby wa te l -
skim bez pie cze ñ stwa. Ich obe cnoœæ w sfe rach dzia³al no œci or ga ni za cji fo r - pro fit
i non - pro fit (w tym in sty tu cji pu b li cz nych, np. Po li cji, PSP, Stra ¿y Gra ni cz nej)
po dy kto wa na jest re a li zacj¹ tre œci za wa r tych w Po wszech nej De kla ra cji Praw
Cz³owie ka, któ re mówi¹ o pra wie ka ¿ de go cz³owie ka do od po wied nich i za do wa -
laj¹cych wa run ków pra cy, ochro ny przed bez ro bo ciem, a ta k ¿e, ce lem wp³ywu na 
wspo mnia ne, pra wie do two rze nia i przy stê po wa nia do zwi¹zków za wo do wych79.

Isto t ne z pun ktu wi dze nia re a li za cji praw ogó l nych maj¹ w tym kon te k œcie
pra wa szcze gó³owe, na da wa ne przez Kon sty tu cjê RP80:
– pra wo do zrze sza nia siê w zwi¹zkach za wo do wych, or ga ni za cjach spo³eczno -za -

wo do wych ro l ni ków oraz w or ga ni za cjach pra co da w ców,
– pra wo do ro ko wañ, w szcze gó l no œci w celu roz wi¹zy wa nia spo rów zbio ro wych,

oraz do za wie ra nia uk³adów zbio ro wych pra cy i in nych po ro zu mieñ,
– pra wo do orga ni zo wa nia stra j ków pra co w ni czych i in nych form pro te stu w gra -

ni cach okre œlo nych we w³aœci wej usta wie.
Od da w na aktu a l ne jest prze ko na nie o ko nie cz no œci ucze st ni c twa zwi¹zko w -

ców w pro ce sie zarz¹dza nia orga ni za cja mi81. W³aœci we re la cje na dro dze zwi¹zki
za wo do we – pra co da w cy mog¹ bo wiem ogra ni czyæ ry zy ko nie po ko jów spo³ecz -
nych, przek³adaj¹c siê po œred nio na po ziom bez pie - cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz -
ne go.

Jak wspo mnia no, dzia³ania w oby wa te l skim ob sza rze bez pie cze ñ stwa za wie -
raj¹ po stu lo wa ne przez oby wa te li spo so by pod wy ¿sza nia prze wa ¿ nie su bie ktyw -
ne go po zio mu bez pie cze ñ stwa w mie j s cach pu b li cz nych, osie d lach, stre fach
mie sz ka l nych, pra cy i wy po czyn ku. Spo so by te mog¹ byæ pro po no wa ne przez po -
szcze gó l nych oby wa te li. Do stêp do wszech obe cnych me diów umo ¿ li wia pro pa -
go wa nie po mys³ów i idei pra kty cz nie przez ka¿d¹ oso bê, któ ra ma wte dy
rze czy wi sty wp³yw na opi niê pu b liczn¹. Kszta³to wa nie bez pie cze ñ stwa i porz¹d -
ku pub li cz ne go po win no od by waæ siê na to miast na po trze by ogó³u oby wa te li.
Opi nia pu b li cz na na te mat pro po no wa nych przez w³adze pa ñ stwo we b¹dŸ lo ka l -
ne roz wi¹zañ, w tym wdra ¿a nia przez nie roz wi¹zañ, któ re wy chodz¹ nie ja ko od
sa mych oby wa te li, jest wiêc bar dzo wa ¿ na. Wiê cej, po win na byæ swe go ro dza ju
dro go wska zem dla w³aœciwych decydentów. 

Pod su mo wuj¹c, ob szar oby wa te l ski jest dru gim, po ob sza rze wy ko na w czym,
nie zwy kle roz bu do wa nym ob sza rem bez pie cze ñ stwa. Z uwa gi na swój cha ra kter,
mo¿e byæ on post rze ga ny jako nie zwy kle bli ski oby wa te lom, któ rzy maj¹ w tym
przy pa d ku zde cy do wa nie wiê ksze mo ¿ li wo œci indy widu al ne go wp³ywu na swo je
oto cze nie.
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9. Pod su mo wa nie

Ob sza ry bez pie cze ñ stwa do ty kaj¹ nie ma l ¿e ka ¿ dej sfe ry ¿y cia oby wa te li. Jest
to szcze gó l nie wi do cz ne w kon te k œcie nie zwy kle bli skiej oby wa te lom dzie dzi ny
bez pie cze ñ stwa na ro do we go, jak¹ jest bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne. 

Okre œle nie ob sza rów bez pie cze ñ stwa do ko na ne zo sta³o na pod sta wie wy ni -
ków ana li zy ro dza jów w³adzy w Pol sce. Pun ktem wyj œcia by³a w tym przy pa d ku
Kon sty tu cja RP, czy li naj wa¿ nie j szy krajo wy akt pra w ny. Czê œcio we wy ni ki pra -
cy ba da w czej wy ka za³y, ¿e mon te skiu szo wski trój po dzia³ w³adzy zda je siê byæ
nie wy sta r czaj¹cy, z uwa gi na aktu a l ny stan pra w ny, po czy nio ne w osta t nich la -
tach dy wa ga cje na uko we oraz wspó³cze œ nie obse rwo wa l ne zja wi ska spo³ecz ne.
W zwi¹zku z po wy ¿szym, au to rzy zi den tyfi kowa li na stê puj¹ce ob sza ry bez pie -
cze ñ stwa: usta wo da w czy, wy ko na w czy, s¹do wni czy, kon tro l ny, me dia l ny i oby -
wa te l ski.

Ob sza ry bez pie cze ñ stwa dete rmi no wa ne s¹ przez cha ra kter za dañ na³o¿o nych 
na or ga ny i in sty tu cje w³aœci we sze ro ko ro zu mia ne mu bez pie cze ñ stwu. Wy sta r -
czaj¹ce, zda niem au to rów, by³o od nie sie nie siê do za kre sów kom pe ten cyj nych
Se j mu i Se na tu, Pre zy den ta RP, Rady Mi ni strów, dzia³ów ad mi ni stra cji rz¹do -
wej, wo je wo dów, Po li cji, Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej, Pa ñ stwo we go Ra tow ni c -
twa Me dy cz ne go, Si³ Zbro j nych RP, s¹dów, Try bu na³u Kon sty tucy jne go,
Try bu na³u Sta nu, Naj wy ¿szej Izby Kon tro li, me diów, stra ¿y gmin nych, przed -
siê biorstw œwiadcz¹cych us³ugi w dzie dzi nie bez pie cze ñ stwa, szkó³ wy ¿szych,
a ta k ¿e po je dyn czych oby wa te li.

Pod su mo wa niem ni nie j szych roz wa ¿añ jest okre œle nie roli ob sza rów bez pie -
cze ñ stwa w za pe w nie niu bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go, w tym pod kre -
œle nie ich isto t no œci.
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Dete r mi na tion of Sa fe ty Are as and the ir Role in
Pu b lic Sa fe ty and Pu b lic Or der

The pa per dete r mi na tes the sa fe ty are as. It has been made on the ba sis
of Po lish au t ho ri ty so u r ces ana ly sis re sults. The sta r ting po int was the Po lish
Con sti tu tion owing to the most im po r tan ce among all the Acts of law. The
Montesquieu’s au t ho ri ty di vi sion se e med to be in suf fi cient, ta king pre set
le gal sta te into con si de ra tion. Au t hors iden ti fied fol lo wing sa fe ty are as:
le gis la ti ve, exe cu ti ve, ju di cial, me dia and ci vic. All of them are de te r mi ned
by the de scri p tion of du ties and re spon sibi li ties re le vant to na tio nal sa fe ty.
Di s cus sion re sults con ce r ning the Po lish Pa r lia ment, the Po lish Pre si dent,
the Co un cil Ca bi net, go ve r n ment ad mi ni stra tion de pa r t ments, go ve r nors,
the Po li ce, The Sta te Fire Se r vi ce, Sta te Me di cal Re s cue, the Po lish Ar med
Fo r ces, the Con sti tu tio nal Tri bu nal, the Sta te Tri bu nal, the Na tio nal Au dit
Of fi ce, me dia, com mu ni ty gu ards, sa fe ty com me r cial or ga ni za tions,
uni ve r si ties and pa r ti cu lar ci ti zens ac ti vi ties were suf fi cient to show the
sig ni fi can ce of all sa fe ty are as in pu b lic sa fe ty sy stem.
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kpt. mgr Bar ba ra SZYKU£A-PIEC

m³. bryg mgr in¿. Ro bert PIEC

Wy dzia³ In ¿y nie rii Bez pie cze ñ stwa Cy wi l ne go

Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Ku l tu ra za ufa nia jako gwa rant bez pie cze ñ stwa

W wa run kach nie pe w no œci i ry zy ka, w któ rych fun kcjo nu je my, g³ówn¹ rolê
od gry wa za ufa nie, któ re sta je siê pod sta wow¹ stra te gi¹ ra dze nia so bie z nie wiedz¹ 
i nie mo ¿ no œci¹ kon tro lo wa nia przysz³oœci, po zwa laj¹c jed no cze œ nie jed no stkom
za ad ap to waæ siê do z³o¿o ne go œro do wi ska spo³ecz ne go i tym sa mym ko rzy staæ
z sze r szej puli mo ¿ li wo œci1.

Ze wszy stkich stron je ste œmy bom bar do wa ni info r ma cja mi o no wych wy da -
rze niach, któ re budz¹ nasz nie po kój. Te ch ni ka, za miast byæ na szym sprzy mie -
rze ñ cem, w co raz to w wiê kszym sto p niu, wp³ywaj¹c na œro do wi sko na tu ra l ne
i spo³ecz ne, m.in. po przez skom pli ko wa ne re la cje miê dzy po szcze gól ny mi tech -
no lo gia mi, po sze rza li stê nie prze wi dzia nych kon se k wen cji swo jej in ge ren cji. Na -
pa dy, kra dzie ¿e, ma so we zwo l nie nia, mor de r stwa, sa mo bó j stwa, pró by j¹dro we,

W ar ty ku le omó wio no zja wi sko ku l tu ry za ufa nia jako kli ma tu sprzy jaj¹cego 

utrzy ma niu po czu cia bez pie cze ñ stwa. Zo sta³y po da ne za rów no ele men ty

sk³adaj¹ce siê na ku l tu rê za ufa nia, jak i ob sza ry dzia³añ umo ¿ li wiaj¹ce jej

trwa nie. Do ko na no rów nie¿ ana li zy sk³ado wych ku l tu ry za ufa nia w œwie t le

prze pro wa dzo nych ba dañ an kie to wych. Na le ¿y pod kre œliæ wa ¿ koœæ tego

zja wi ska nie ty l ko w aspe kcie bez pie cze ñ stwa, ale rów nie¿ w re la cjach na

po zio mie spo³ecz no œci lo ka l nych.

The ar ti c le brie fly di s cus ses the phe no me non of a trust cu l tu re as a cli ma te

which is fa vou ra b le for the ma in te nan ce of se cu ri ty. The co m po nents of the 

trust cu l tu re as well as the are as of ac ti vi ty which ena b le it to re ma in have

been pre sen ted. The ar ti c le pre sents the ana ly sis of the trust cu l tu re

co m po nents in the light of su r vey. The au t hors wo uld also like to stress

the im po r tan ce of this phe no me non, not only in terms of sa fe ty but also in

the re la tions on the le vel of lo cal com mu ni ties.

S³owa klu czo we: za ufa nie, ku l tu ra za ufa nia, kli mat za ufa nia, bez pie cze ñ -

stwo, po czu cie bez pie cze ñ stwa, wia ry god noœæ.

Ke y words: trust, cu l tu re of trust, a cli ma te of trust, sa fe ty, sen se of se cu ri ty,

re lia bi li ty.
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1 Szto m p ka P.: Za ufa nie, Fun da ment spo³ecze ñ stwa. Znak, Kra ków 2007, s. 69.



me te o ry ty, trzê sie nia zie mi, etc. mo ¿ na by³oby wy mie niaæ w nie sko ñ czo noœæ.
Za gro ¿e nia, któ re nê kaj¹ lu dz koœæ mo ¿ na po dzie liæ na dwie gru py. Pie r wsza
z nich to za gro ¿e nia zwi¹zane z dzia³ania mi na tu ry, na któ re nie mamy wp³ywu
– mo ¿e my je dy nie spró bo waæ przy go to waæ siê na nie. Dru ga gru pa, to zwi¹zane
z ce lo wym dzia³aniem cz³owie ka, z po dej mo wa niem de cy zji, któ rych wy ni kiem
s¹ ta kie, a nie inne sku t ki. Po dej muj¹c de cy zje, kre u je my nasz¹ przysz³oœæ oraz
wp³ywa my na ota czaj¹c¹ nas rze czy wi stoœæ. Œwiat ofe ru je nam co raz wiêksz¹ pulê 
mo ¿ li wo œci we wszy stkich ob sza rach ¿y cia, po sze rzaj¹c spe ktrum po ten cja l nych
wy bo rów, na sze de cy zje staj¹ siê mniej prze widy wa l ne i trud no nam je po dej mo -
waæ – cho cia ¿ by z ra cji bra ku zna jo mo œci te ma tu. Mno goœæ oraz z³o¿o noœæ ist -
niej¹cych sy ste mów im p li ku je zda nie siê na spe cja li stów w da nych dzie dzi nach.
W zwi¹zku z tym wszy s cy ucze st ni cy pro ce su de cy zyj ne go, aby po wie rzaæ swój
los w rêce eks per tów, musz¹ byæ prze ko na ne o ich wia ry god no œci.

Trwaj¹cy pro ces glo ba li za cji po wo du je kszta³to wa nie siê no we go spo³ecz ne go
bytu o co raz to cia œ nie j szych wza je mnych za le ¿ no œciach: po li ty cz nych, go spo -
da r czych, fi nan so wych, ku l tu ro wych2. Po ja wia siê glo ba l na wspó³za le ¿ noœæ,
w któ rej za ufa nie jest nie zbêd nym wa run kiem wspó³pra cy. Ka ¿ de ze spo³eczeñstw
sta no wi¹cych ów byt ma ró ¿ ni¹ce siê od sie bie sy ste my wa r to œci, któ re za ko rze -
nio ne s¹ g³êbo ko w ku l tu rze. Ba da nia aksjo lo gi cz ne po ka zuj¹, jak ró ¿ nie post rze -
ga ne s¹: za ufa nie, lo ja l noœæ, so li da r noœæ, wza je mnoœæ, pod sta wo we fo r my wiê zi
mo ra l nych na p³asz czy Ÿ nie ró ¿ nych spo³eczeñstw. Ide a l nym, mo de lo wym
przyk³adem spo³ecze ñ stwa by³oby ta kie, któ re swo je ist nie nie opie ra na za ufa -
niu, ale aby taka wspól no ta mog³a ist nieæ, ko nie cz ne s¹ pe w ne pro ce sy in te gra cji
spo³ecz nej, swe go ro dza ju pa ra dyg ma ty zgod no œci, wa r to œci i no r my re gu luj¹ce
za sa dy wspó³ist nie nia, wspó³sta no wie nia cz³on ków da nej gru py. Dzia³ania
wewn¹trz gru py po win ny cha ra kte ryzo waæ siê wza je mno œci¹ i wspó³prac¹ pro -
wadz¹c¹ do ha r mo nii i sta bi l no œci sy ste mu spo³ecz ne go utrzy ma nej w kli ma cie
za ufa nia (lub nie uf no œci)3. Re la ty w nie bli skie ta kie mu mo de lo wi s¹ kra je skan -
dy na wskie (Szwe cja, Da nia, No r we gia), a ta k ¿e Ho lan dia i Szwa j ca ria, któ -
rych hi sto ria sprzy ja³a wy two rze niu tzw. ku l tu ry za ufa nia. Za ufa nie, zda niem
P. Szto m p ki jest regu³¹ spo³eczn¹ o cha ra kte rze nor ma ty w nym, któ ra roz nie ca
to le ran cjê oraz wzma c nia wiê zi jed no stki z oto cze niem, a przez któr¹ ocze ku je my 
od sie bie i od in nych m.in. ko m pe ten cji, ra cjo nal no œci, efe kty w no œci, mo ra l no -
œci, lo ja l no œci, em pa tii, bezin tere sow no œci oraz al tru i z mu.

Po przez prze ko na nie, ¿e do brze jest ufaæ in nym oraz sa me mu wzbu dzaæ za -
ufa nie, spo³ecze ñ stwa wy twa rzaj¹ kli mat za ufa nia, któ ry sta je siê na tu ra l nym
œro do wi skiem re la cji inter perso na l nych, gru po wych, orga niza cy j nych czy insty -
tucjo na l nych. Kli mat za ufa nia sprzy ja lu dz kim dzia³aniom po zba wia bo wiem
ich ba rier w po sta ci lêku o czy stoœæ in ten cji i ucz ci woœæ, jest mo to rem za cho wañ
pro spo³ecz nych. Na ów kli mat za ufa nia zda niem P. Szto m p ki sk³adaj¹ siê:
l tra dy cja hi sto ry cz na i t³o hi sto ry cz ne okre œlo ne go dzia³ania jed no stki, 
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l kon tekst stru ktu ra l ny, kon tekst aktu a l ne go ¿y cia spo³ecz ne go (spo i stoœæ nor -
ma ty w na, sta bi l noœæ porz¹dku spo³ecz ne go, prze j rzy stoœæ or ga ni za cji spo -
³ecz nej, etc.),

l oraz zmien ne po œred nicz¹ce:
m na stro je spo³ecz ne,
m spo³ecz ne za so by ka pi ta³owe.
W ka ¿ dej z wy ¿ej wy mie nio nych sk³ado wych, aby wy kszta³ciæ oraz utrzy maæ

wa run ki chara ktery sty cz ne dla kli ma tu za ufa nia, na le ¿a³oby podj¹æ pe w ne dzia -
³ania po le gaj¹ce m.in. na:
l bu do wie i uma c nia niu trwa³ych i pe w nych regu³ fun kcjo no wa nia porz¹dku

spo³ecz ne go,
l kon sek wen t nym i bez wzglêd nym egze k wo wa niu pra wa oraz da niu lu dziom

mo ¿ li wo œci zwró ce nia siê do od po wied nich in sty tu cji w przy pa d ku na ru sza -
nia ich praw, 

l bu do wie efe kty w no œci i au to ry te tu agend kon tro li,
l otwa r to œci i wi do cz no œci ¿y cia pub li cz ne go, ja w no œci, prze j rzy sto œci i prze -

widy wal no œci,
l uma c nia niu de cen tra liza cji w³adz,
l wa l ce z nie ko m pe tencj¹ i amo ra l no œci¹ re pre zen tan tów i fun kcjo na riu szy pa ñ -

stwo wych,
l za pe w nia niu god no œci, inte gra l no œci i au to no mii ka ¿ de go cz³onka spo³ecze ñ -

stwa4.
Ku l tu ra za ufa nia po ja wia siê wów czas, gdy wszy stkie te ele men ty s¹ pra -

wid³owo post rze ga ne, je œli mie rzo ne na stro je spo³ecz ne wska zuj¹ na za do wo le nie 
z ist niej¹cych stru ktur, a w kon se k wen cji stan spo³ecz nych za so bów ka pi ta³o -
wych jest wy sta r czaj¹cy. Wów czas cz³on ko wie grup spo³ecz nych, grup lo ka l nych
czuj¹ siê bez pie cz nie, w sfe rze za cho wañ spo³ecz nych czuj¹ siê wo l ni od jaki ch -
ko l wiek za gro ¿eñ, po sia daj¹ mo ¿ li wo œci i chêæ roz wo ju, s¹ prze ko na ni o swo jej
wa r to œci w da nym spo³ecze ñ stwie, s¹ spo ko j ni o swoj¹ przysz³oœæ. Wspó³ist nie -
nie w ta kiej gru pie cha ra kte ryzu je siê spo ko jem, bra kiem lêku i nie po ko ju o ju -
tro, za rów no w sfe rze ma te ria l nej (mie nie), fi zy cz nej (zdro wie), jak i du cho wej
(ko m fort psy chi cz ny umo ¿ li wiaj¹cy re a li za cjê ¿y cio wych ma rzeñ i ce lów). Ide a l -
na spo³ecz noœæ lo ka l na o wy so kiej ku l tu rze za ufa nia zdo mi no wa na jest przez
prze ko na nie o pra wid³owej, od po wied niej i ade k wa t nej do sy tu a cji po mo cy
i wspa r ciu wspó³cz³on ków oraz in sty tu cji dzia³aj¹cych w ob sza rze da nej spo³ecz -
no œci w wa run kach za gra ¿aj¹cych ¿y ciu, zdro wiu czy mie niu. Cz³on ków wspól -
no ty ce chu je:
l akty w noœæ i go to woœæ do zaan ga ¿o wa nia siê w two rze nie atra kcy j nej i opty mi -

sty cz nej rze czy wi sto œci,
l kre o wa nie przysz³oœci, 
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l wy so kie po czu cie bez pie cze ñ stwa. 
Ana li zuj¹c sk³ado we kli ma tu za ufa nia w kon te k œcie pró by pod nie sie nia po -

zio mu za ufa nia, na le ¿a³oby siê sku piæ na dru gim wspo mnia nym po wy ¿ej ele -
men cie wy mie nio nym przez P. Szto m p kê – czy li na kon te k œcie stru ktu ra l nym,
po nie wa¿ tra dy cja hi sto ry cz na jest za le ¿ na od œro do wi ska, w któ rym cz³owiek
wy rós³ i sta no wi t³o hi sto ry cz ne okre œlo ne go dzia³ania jed no stki, i jest czyn ni -
kiem niemo dyfi kowa l nym, wyge ne ro wa nym z lo sów da ne go spo³ecze ñ stwa,
z jego prze ¿yæ i do œwia d czeñ. W za le ¿ no œci od ja ko œci i ilo œci owych dzie jów, od
in ten syw no œci zwy ciêstw, su kce sów czy te¿ klêsk i po ra ¿ek, bê dzie my siê po chy -
laæ w jedn¹ b¹dŸ w drug¹ stro nê post rze gaj¹c tera Ÿ nie j szoœæ z da nej per spek ty wy.
Z jed nej stro ny, maj¹c za ple cze po zy tyw ne go my œle nia na sza ku l tu ra cha ra kte -
ryzo waæ siê bê dzie uf no œci¹, op ty mi z mem i sprzy jaæ bê dzie roz wo jo wi, z dru giej
zaœ, gdy wspó³czesn¹ rze czy wi stoœæ opie raæ bê dzie my o mar ty ro lo giê, rany, nie -
po wo dze nia z przesz³oœci, pa no waæ bê dzie kli mat tra gi cz ny o ce chach po dej rzli -
wo œci, wro go œci i de stru kcji.

Ba daj¹c od czu cia mie sz ka ñ ców Pol ski w ob sza rze bez pie cze ñ stwa w 2011 r.,
prze pro wa dzo no ba da nia an kie to we na pró bie 4002 re spon den tów, w lo so wo wy -
bra nych 32 po wia tach.

Spo³ecze ñ stwo w Pol sce w osta t nich la tach przesz³o du¿¹ trans fo r ma cjê,
wdra ¿aj¹c go spo dar kê ryn kow¹, a co za tym idzie nast¹pi³y zmia ny w post rze ga -
niu pa ñ stwa, ad mi ni stra cji pu b li cz nej przez spo³ecze ñ stwo. Jed no z py tañ do ty -
czy³o oce ny do ko na nych zmian w osta t nich 5 la tach w mie j s cu za mie sz ka nia
re spon den tów. Oce na po le ga³a na wska za niu, czy w po da nych ob sza rach zmia ny
nast¹pi³y na le p sze, na go r sze czy po zo sta³y bez zmian. Oce nie pod da ne zo sta³y
na stê puj¹ce isto t ne dla ku l tu ry za cho wa nia obszary: 
l bez pie cze ñ stwo oso bi ste,
l sy tu a cja mie sz ka nio wa,
l stan dróg,
l pra ca urzê dów ad mi ni stra cji pu b li cz nej,
l po moc so cja l na dla naj ubo ¿ szych,
l sprzy jaj¹ce wa run ki dla przed siê bio r ców tworz¹cych nowe mie j s ca pra cy,
l sy tu a cja w szko l ni c twie, oœwia cie,
l stan œro do wi ska na tu ral ne go,
l ko mu ni ka cja mie j ska i pod mie j ska,
l fun kcjo no wa nie i do stêp do in sty tu cji kul tu ra l nych,
l atra kcy j noœæ tu ry sty cz na re gio nu/roz wój tu ry sty cz ny.

Z wy kre su 1 wy ni ka, ¿e re spon den ci naj le piej oce niaj¹ zmia ny w sfe rze atra k -
cy j no œci tu ry sty cz nej re gio nu 39,33%, na to miast bar dzo ma³o, za le d wie 13,39%
re spon den tów oce ni³o po zy ty w nie zmia ny w ob sza rze po mo cy so cja l nej dla naj -
ubo ¿ szych. Wa ¿ na dla bu do wa nia ku l tu ry za ufa nia pra ca urzê dów ad mi ni stra cji
pu b li cz nej jest rów nie¿ s³abo oce nia na przez oby wa te li. 
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Zde cy do wa na wiê kszoœæ, bo 48,95% ba da nych osób wska za³o na brak zmian
w pra cy ad mi ni stra cji pu b li cz nej, 23,14% re spon den tów wska za³o na zmia ny na
go r sze, na to miast ty l ko 18,72% oce ni³o zmia ny w pra cy urzê dów na le p sze. 

Ni ska oce na zmian w pra cy ad mi ni stra cji pu b li cz nej nie sku t ku je ni skim
po czu ciem bez pie cze ñ stwa.
Po zy ty w na oce na zmian
w in nych aspe ktach ¿y cia,
wa ¿ nych dla spo³ecze ñ stwa,
ta kich jak tu ry sty ka, do stêp
do ku l tu ry, stan dróg czy œro -
do wi ska rea li zo wa nych g³ów -
nie po przez ad mi ni stra cjê
pu b liczn¹ prze no si siê na od -
czu wa l ny po ziom po czu cia
bez pie cze ñ stwa.

Re spon den ci do strze gaj¹
po pra wê lub przy naj mniej
brak ne ga ty w nych zmian
od no œ nie ich bez pie cze ñ -
stwa w osta t nich 5 la tach.
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Wy kres 1. Oce na po zy ty w na (zmia na na le p sze) w mie j s cu za mie sz ka nia w ci¹gu osta t nich 5 lat

îród³o: Opra co wa nie w³asne, ma rzec 2013 r.

6,32%

39,33%

44,40%

9,95%

Wy kres 2. Oce na pra cy urzê dów atra kcy j no œci tu ry sty cz nej
re gio nu w mie j s cu za mie sz ka nia w ci¹gu osta t nich 5 lat

îród³o: Opra co wa nie w³asne, ma rzec 2013 r.



Du ¿a czêœæ ba da nych – 43,23%, wska za³o na umiar ko wan¹ lub zde cy do wan¹ po -
pra wê w³as ne go bez pie cze ñ stwa, na to miast ty l ko 16,09% oce ni³o, ¿e ich bez pie -
cze ñ stwo ra dy ka l nie lub umiar ko wa nie po go r szy³o siê. Po zy ty w na oce na zmian
w o b sza rze bez pie cze ñ stwa przek³ada siê na su bie kty w ne po czu cie bez pie cze ñ -
stwa. Re spon den ci zo sta li po pro sze ni o wska za nie w ska li rosn¹cej od 1 do 10 ich
od czuæ do tycz¹cych po czu cia bez pie cze ñ stwa w 2010 r.

Wiê kszoœæ ba da nych osób wska za³o, ¿e ich po czu cie bez pie cze ñ stwa wy no si
po wy ¿ej 5 – œred nia aryt me ty cz na wy no si 6,08. Œwia d czy to o po zy ty w nych od -
czu ciach w ob sza rze bez pie cze ñ stwa. Wed³ug P. Szto m p ki za ufa nie do in sty tu cji
pu b li cz nych po win no siê przek³adaæ na po czu cie bez pie cze ñ stwa. 
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40,68%

33,88%

9,35%

12,09%

4%

Wy kres 4. Pro cen to wy rozk³ad od po wie dzi na py ta nie: „Ja kie od no si
Pani/Pan wra ¿e nie, od no œ nie Pani/Pana bez pie cze ñ stwa na prze strze ni 

osta t nich 5 lat?”

48,95%

23,14%

9,20%
18,72%

Wy kres 3. Oce na pra cy urzê dów ad mi ni stra cji pu b li cz nej
w mie j s cu za mie sz ka nia w ci¹gu osta t nich 5 lat

îród³o: Opra co wa nie w³asne, ma rzec 2013 r.



W celu spra w dze nia, czy wy stê pu je wspó³za le ¿ noœæ po miê dzy po czu ciem bez -
pie cze ñ stwa, a ocen¹ zmian w sfe rze pra cy ad mi ni stra cji pu b li cz nej pos³u¿o no siê 
wspó³czyn ni kiem ko re la cji li nio wej Pe a r so na oraz wspó³czyn ni kiem ko re la cji
rang rho Spe a r ma na wy ra ¿o ny mi wzo ra mi 1 i 2, jed no cze œ nie ba daj¹c isto t noœæ
sta ty styczn¹, do ob li czeñ wy ko rzy sta no opro gra mo wa nie SPSS. Dane zo sta³y tak 
prze ko do wa ne, aby wa r to œci ros³y wraz z po zy tyw ny mi oce na mi re spon den tów.

Wspó³czyn nik ko re la cji li nio wej Pe a r so na:
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gdzie:
i = 1, 2, …, n,
x yn i  – œred nie obu ana li zo wa nych zmien nych, 
sxsy – od chy le nia stan dar do we tych cech.
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Wy kres 5. Pro cen to wy rozk³ad od po wie dzi na py ta nie: „Pro szê wska zaæ, jak na prze strze ni
osta t nich 5 lat, kszta³towa³o siê Pani/Pana po czu cie bez pie cze ñ stwa w 2010 r. (maj¹c na uwa dze

ów czesn¹ rze czy wi stoœæ, np. wy da rze nia, prze ¿y cia, pra cê, na ukê etc.)”

îród³o: Opra co wa nie w³asne, ma rzec 2013 r.



Wspó³czyn nik ko re la cji rang rho Spe a r ma na:
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gdzie: 
i= 1, 2, …, n,
di – oz na cza ró ¿ ni cê po miê dzy ran ga mi od po wia daj¹cych so bie wa r to œci cech.

Ba daj¹c isto t noœæ sta ty styczn¹, po sta wio no na stê puj¹ce hi po te zy: 
Hi po te za ze ro wa (H0): mówi¹ca o bra ku sta ty sty cz nie isto t nej ko re la cji po miê dzy ba da -
ny mi zmien ny mi na rzecz hi po te zy alte rna ty w nej. 
Hi po te za alte rna ty w na (H1): mówi¹ca o sta ty sty cz nie isto t nej ko re la cji po miê dzy ba da -
ny mi. 
W we ry fi ka cji isto t no œci przy jê to 5% po ziom isto t no œci (a = 0,05).

Ta be la 1. Wspó³czyn ni ki ko re la cji li nio wej Pe a r so na oraz ko re la cji rang rho Spe a r ma na po miê -
dzy py ta niem „Pro szê wska zaæ jak na prze strze ni osta t nich 5 lat, kszta³towa³o siê Pani/Pana

po czu cie bez pie cze ñ stwa w 2010 r. (maj¹c na uwa dze ów czesn¹ rze czy wi stoœæ np. wy da rze nia, 
prze ¿y cia, pra cê, na ukê etc.)” a py ta niem „Pro szê o oce nê zmian w Pani/Pana mie j s cu za mie sz -
ka nia, któ re nast¹pi³y w ci¹gu osta t nich 5 lat w po ni ¿ szej sfe rze: pra ca ad mi ni stra cji pu b li cz nej”

Pro szê o oce nê zmian w Pani/Pana
mie j s cu za mie sz ka nia, któ re nast¹pi³y

w ci¹gu osta t nich 5 lat w po ni ¿ ej
sfe rze: pra ca ad mi ni stra cji pu b li cz nej

Pro szê wska zaæ jak na prze strze ni osta t -
nich 5 lat, kszta³towa³o siê Pani/Pana po -
czu cie bez pie cze ñ stwa w 2010 r. (maj¹c 
na uwa dze ów czesn¹ rze czy wi s toœæ np.

wy da rze nia, prze ¿y cia, pracê, naukê
etc.)

Ko re la cja Pe a r so na

Isto t noœæ (dwu stron na)

N

,247**

,000

4002

Pro szê o oce nê zmian w Pani/Pana
mie j s cu za mie sz ka nia, któ re nast¹pi³y

w ci¹gu osta t nich 5 lat w po ni ¿ szej
sfe rze: pra ca ad mi ni stra cji pu b li cz nej

rang rho
Spe a r ma na

Pro szê wska zaæ jak na prze -
strze ni osta t nich 5 lat,

kszta³towa³o siê Pani/Pana
po czu cie bez pie cze ñ stwa

(maj¹c na uwa dze
ów czesn¹ rze czy wi stoœæ np. 
wy da rze nia, prze ¿y cia, pra -

cê, naukê etc.) [2010]

Wspó³czyn nik ko re la cji

Isto t noœæ (dwu stron na)

N

,243**

,000

4002

** Ko re la cja jest isto t na na po zio mie 0,01 (dwu stron nie).

îród³o: Opra co wa nie w³asne, ma rzec 2013 r.

W obu ob li cze niach isto t noœæ sta ty sty cz na jest ni ¿ sza ni¿ przy jê ty po ziom a = 
0,05, na le ¿y wiêc od rzu ciæ przy jêt¹ hi po te zê ze row¹ (H0) mówi¹c¹ o bra ku sta ty -
sty cz nie isto t nej ko re la cji po miê dzy ba da ny mi zmien ny mi na rzecz hi po te zy
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alte rna ty w nej (H1). Wspó³czyn ni ki ko re la cji po miê dzy ocen¹ zmian w mie j s cu
za mie sz ka nia w ci¹gu 5 lat w sfe rze pra cy urzê dów ad mi ni stra cji pu b li cz nej a po -
czu ciem bez pie cze ñ stwa wy nosz¹ od po wie d nio – wspó³czyn nik ko re la cji Pe a r so -
na = 0,247, a wspó³czyn nik ko re la cji rang rho Spe a r ma na = 0,243. Po nie wa¿
in ter pre ta cja obu wspó³czyn ni ków jest iden ty cz na mo ¿ na stwier dziæ, ¿e ist nie je
s³aba, ale wy ra Ÿ na wspó³za le ¿ noœæ do da t nia, wiêc im le piej re spon den ci oce niaj¹
zmia nê pra cy ad mi ni stra cji pu b li cz nej tym ich po czu cie bez pie cze ñ stwa ro œ nie. 

W ra mach prze pro wa dzo nych ba dañ za py ta no rów nie¿ o po ziom za ufa nia do
po szcze gó l nych s³u¿b odpo wie dzia l nych za bez pie cze ñ stwo na po zio mie lo ka l -
nym. Py ta ne oso by mia³y oce niæ po ziom za ufa nia w ska li sie dmio stop nio wej. Na
wy kre sie 6 przed sta wio no rozk³ad po zio mu za ufa nia do po szcze gó l nych s³u¿b.
Wy ni ka z nie go, ¿e Po la cy naj wiê kszym za ufa niem darz¹ stra ¿e po ¿a r ne. W ska li
sie dmio stop nio wej po ziom za ufa nia do Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej wy no si œred -
nio 5,76, a do Ocho t ni czych Stra ¿y Po ¿a r nych 5,17. Po li cja uzy ska³a œred ni¹ oce -
nê 3,92, Ob ro na Cy wi l na Kra ju 3,31, a Stra¿ Mie j ska/Gmin na 3,17. 

Spra w dzo no, jak za ufa nie do po szcze gó l nych fo r ma cji wp³ywa na od czu wa ne
po czu cie bez pie cze ñ stwa. W tym celu pos³u¿o no siê rów nie¿ wspó³czyn ni kiem
ko re la cji li nio wej Pe a r so na oraz wspó³czyn ni kiem ko re la cji rang rho Spe a r ma na, 
jed no cze œ nie ba daj¹c isto t noœæ sta ty styczn¹, do ob li czeñ wy ko rzy sta no opro gra -
mo wa nie SPSS.
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Poziom zaufania
do Policji

Poziom zaufania
do Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej

Poziom zaufania
do Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych

Poziom zaufania
do Stra¿y Miejskiej/

Stra¿y Gminnej

Poziom zaufania
do Obrony

Cywilnej Kraju 

Œ
re

dn
ia

Wy kres 6. Po ziom za ufa nia do s³u¿b odpo wie dzia l nych za bez pie cze ñ stwo

îród³o: Opra co wa nie w³asne, ma rzec 2013 r.



Isto t noœæ sta ty sty cz na jest ni ¿ sza ni¿ przy jê ty po ziom isto t no œci a = 0,05, na -
le ¿y wiêc od rzu ciæ przy jêt¹ hi po te zê ze row¹ (H0), mówi¹c¹ o bra ku sta ty sty cz nie
isto t nej ko re la cji po miê dzy ba da ny mi zmien ny mi na rzecz hi po te zy alte rna ty w -
nej (H1). Wa r to œci wspó³czyn ni ków ko re la cji po miê dzy wska za niem po zio mu za -
ufa nia do po szcze gó l nych s³u¿b/fo r ma cji, a po czu ciem bez pie cze ñ stwa mieszcz¹
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Proszê wskazaæ jakim poziomem zaufania darzy Pani/Pan poszczególne
s³u¿by/formacje: [Pañstwowa Stra¿ Po¿arna]

Wy kres 7. Po ziom za ufa nia do Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej

îród³o: Opra co wa nie w³asne, ma rzec 2013 r.

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

Wy kres 8. Po ziom za ufa nia do Stra ¿y Mie j skiej/Gmin nej

îród³o: Opra co wa nie w³asne, ma rzec 2013 r.



siê w prze dzia le od 0,218 do 0,339, za tem ist nie je do da t nia, s³aba wspó³za le ¿ noœæ.
Szcze gó l nie znacz¹cy jest wp³yw za ufa nia do Po li cji na po czu cie bez pie cze ñ stwa.
Ba da nia po twier dzi³y, ¿e bez za ufa nia bar dzo trud no jest za spo ko iæ jedn¹ z pod -
sta wo wych po trzeb cz³owie ka – po czu cie bez pie cze ñ stwa. 

Ta be la 2. Wspó³czyn ni ki ko re la cji li nio wej Pe a r so na oraz ko re la cji rang rho Spe a r ma na
po miê dzy py ta niem „Pro szê wska zaæ, jak na prze strze ni osta t nich 5 lat, kszta³towa³o siê

Pani/Pana po czu cie bez pie cze ñ stwa w 2010 r. (maj¹c na uwa dze ów czesn¹ rze czy wi stoœæ
np. wy da rze nia, prze ¿y cia, pra cê, na ukê etc.)”, a wska za niem po zio mu za ufa nia

do po szcze gó l nych s³u¿b/fo r ma cji

Pe a r so na

Pro szê
wska zaæ

ja kim po zio -
mem za ufa -

nia da rzy
Pani/Pan

po szcze gó l -
ne s³u¿by/
fo r ma cje:
[Po li cja]

Pro szê
wska zaæ

ja kim po zio -
mem za ufa -

nia da rzy
Pani/Pan

po szcze gó l -
ne s³u¿by/
fo r ma cje:

[Pa ñ stwo wa
Stra¿

Po ¿a r na]

Pro szê
wska zaæ

ja kim po zio -
mem za ufa -

nia da rzy
Pani/Pan

po szcze gó l -
ne s³u¿by/
fo r ma cje:

[Ocho t ni cza 
Stra¿

Po ¿a r na]

Pro szê
wska zaæ

ja kim po zio -
mem za ufa -

nia da rzy
Pani/Pan

po szcze gó l -
ne s³u¿by/
fo r ma cje:

[Stra¿ Mie j -
ska/Stra¿
Gmin na]

Pro szê
wska zaæ

ja kim po zio -
mem za ufa -

ni a da rzy
Pani/Pan

po szcze gó l -
ne s³u¿by/
fo r ma cje:
[Ob ro na
Cy wi l na]

Pro szê wska zaæ jak na prze -
strze ni osta t nich 5 lat,

kszta³towa³o siê Pani/Pana
po czu cie bez pie cze ñ stwa

w 2010 r.(maj¹c na uwa dze 
ów czesn¹ rze czy wi stoœæ np. 
wy da rze nia, prze ¿y cia, pra -

cê, na ukê etc.) 

Ko re la cja Pe a r so na

Isto t noœæ (dwu stron na)

N

,339**

,000

4002

,244**

,000

4002

,228**

,000

4002

,282**

,000

4002

,258**

,000

4002

rang rho Spe a r ma na

Pro szê
wska zaæ

ja kim po zio -
mem za ufa -

nia da rzy
Pani/Pan

po szcze gó l -
ne s³u¿by/
fo r ma cje:
[Po li cja]

Pro szê
wska zaæ

ja kim po zio -
mem za ufa -

nia da rzy
Pani/Pan

po szcze gó l -
ne s³u¿by/
fo r ma cje:

[Pa ñ stwo wa
Stra¿

Po ¿a r na]

Pro szê
wska zaæ

ja kim po zio -
mem za ufa -

nia da rzy
Pani/Pan

po szcze gó l -
ne s³u¿by/
fo r ma cje:

[Ocho t ni cza 
Stra¿

Po ¿a r na]

Pro szê
wska zaæ

ja kim po zio -
mem za ufa -

nia da rzy
Pani/Pan

po szcze gó l -
ne s³u¿by/
fo r ma cje:

[Stra¿ Mie j -
ska/Stra¿
Gmin na]

Pro szê
wska zaæ

ja kim po zio -
mem za ufa -

nia da rzy
Pani/Pan

po szcze gó l -
ne s³u¿by/
fo r ma cje:
[Ob ro na
Cy wi l na]

Pro szê wska zaæ jak na prze -
strze ni osta t nich 5 lat,

kszta³towa³o siê Pani/Pana
po czu cie bez pie cze ñ stwa

w 2010 r (maj¹c na uwa dze 
ów czesn¹ rze czy wi stoœæ np. 
wy da rze nia, prze ¿y cia, pra -

cê, na ukê etc.) 

Wspó³czyn nik ko re la cji

Isto t noœæ (dwu stron na)

N

,327**

,000

4002

,223**

,000

4002

,218**

,000

4002

,268**

,000

4002

,250**

,000

4002

** Ko re la cja jest isto t na na po zio mie 0,01 (dwu stron nie).

îród³o: Opra co wa nie w³asne, ma rzec 2013 r.

Prze ciw ie ñ stwem twó r ców i zwo len ni ków ku l tu ry za ufa nia s¹ ci wszy s cy, któ -
rzy swo je je ste stwo post rze gaj¹ je dy nie przez pry z mat cze r pa nia pry wa t nych ko -
rzy œci ko sztem in nych, ego i œci wy bie raj¹cy dro gê na skró ty. Gdy ta kie gru py
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spo³ecz ne staj¹ siê wiod¹c¹, do mi nuj¹c¹ si³¹ kli mat za ufa nia ule ga de gra da cji,
a wz ma c nia ny przez me dia, któ re lu buj¹ siê w sprze da ¿y ne wsów nasi¹kniê tych
tra ge di¹, nie na wi œci¹, in tryg¹, ob³ud¹ i k³am stwem, po ka zy wa niem cza r nych
stron ¿y cia prze ob ra ¿a siê w ¿y cie z nie uf no œci¹, cy ni z mem oraz wy ra cho wa niem
w tle. P. Szto m p ka na zwa³ ten stan pa nik¹ mo raln¹, w któ rym nie ma mie j s ca na
idea li sty cz ne ma rze nia, spon ta ni cz noœæ, otwa r toœæ i za ufa nie w sto sun ku do in -
nych, lecz dzia³ania, któ rych kon se k wencj¹ jest de stru k cja tkan ki spo³ecz nej.
Wy ró ¿ ni³ on kilka przejawów takich zachowañ:
l indy widua listy cz ne dzia³ania ob ron ne lub dzia³ania kon ku ren cyj ne z za wie -

sze niem za sad lo ja l no œci,
l upo wsze ch nia nie siê cy ni z mu, ma ni pu la cji, obo jê t no œci i par tyku lary z mu,
l na si la nie siê bez ro bo cia, prze stê pczo œci, ban dy ty z mu,
l na ra sta nie nor maty w ne go cha o su w œro d kach prze ka zu i ¿y ciu po li ty cz nym,
l pod wa ¿e nie po czu cia bez pie cze ñ stwa w sy tu a cji ma ra z mu s³u¿b pu b li cz nych

wo bec prze stêpstw, oszustw, afer fi nan so wych,
l po tê go wa nie siê „re la ty w nej de pry wa cji” w zwi¹zku z nad mie r ny mi ocze ki -

wa nia mi, ja kie mia³y przy nieœæ zmia ny ustro jo we5.
Po nie wa¿ po jê cia nie uf noœæ i za ufa nie s¹ re la ty w ne, mu si my je roz pa try waæ

w za le ¿ no œci od kon te kstu sytu acy j ne go. Œlepe za ufa nie ge ne ru je b³êdne, na iw ne
post rze ga nie sy tu a cji (np. wo bec z³od zie ja czy oszu sta), zaœ nad mie r na nie uf noœæ
nie mo¿e za kra waæ o pa ra no iczn¹, ob se syjn¹, pa niczn¹ re a kcjê na oto cze nie. Bar -
dzo wa ¿ ne jest, aby w pro ce sie ci¹g³ym spo³ecze ñ stwa nie by³y „ka r mio ne” przez
w³adze kata stro ficz ny mi wi zja mi, lecz otrzy my wa³y gwa ran cje, ¿e za rów no
s³u¿by odpo wie dzia l ne za bez pie cze ñ stwo, jak i w³adze pu b li cz ne robi¹ wszy stko, 
aby zli k wi do waæ b¹dŸ zmi nima li zo waæ ist niej¹ce i pro gno zo wa ne za gro ¿e nia.
Za da niem bez pie cze ñ stwa lo ka l ne go, a dok³ad nie jego kre a to rów jest za dba nie
o to, aby bu do waæ ku l tu rê za ufa nia, stwo rzyæ i utrzy my waæ od po wied ni kli mat
spo³ecznoœci lokalnej oparty na swoistej homeostazie. 

Ufa my, i¿ kli mat za ufa nia bê dzie do mi nuj¹cy na zie mi i wy pie raj¹c de sta bili -
za cjê oraz nie po kój spo³ecz ny uchro ni lu dz koœæ od zag³ady. Mo¿e i my œle nie na -
sze i po dej œcie do ¿y cia jest uto pi j ne, wy idea lizo wa ne, ale po do b nie jak
P. Szto m p ka wie rzy my w uto piê i po wtó rzy my za so cjo lo giem po wie dze nie Maxa 
We be ra, któ ry za uwa ¿y³, ¿e gdy by Krzy sztof Ko lumb nie chcia³ do staæ siê drog¹
morsk¹ do In dii, to nie od kry³by Ame ry ki. Wa r to wiêc cza sem two rzyæ uto piê,
¿eby coœ osi¹gn¹æ.
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Bar ba ra SZYKU£A-PIEC

Ro bert PIEC

The Trust Cu l tu re as the Gu a ran tee of Sa fe ty

The ar ti c le brie fly di s cus ses the phe no me non of a trust cu l tu re as
a cli ma te fa vo ra b le for the ma in te nan ce of se cu ri ty. Both ele ments, the
trust cu l tu re and are as of ac ti vi ty al lo wing its pre sen ce, have been
di s cus sed. We wo uld also like to stress the im po r tan ce of this
phe no me non, not only in terms of sa fe ty but also in the who le re la tions on
the le vel of lo cal com mu ni ties.

We must re me m ber that we live in con di tions of un cer ta in ty and risk
in which the ma jor role pla ys the trust. Trust has be co me, for pe o p le,
the main stra te gy to deal with ig no ran ce and ina bi li ty to con trol the fu tu re
– “The stra te gy of simp li fi ca tion, which al lows in di vi du als to ad apt to
a co m p lex so cial en vi ron ment, and thus be ne fit from a wi der pool
of po ssi bi li ty”.

We be lie ve that the re will be the do mi nant cli ma te of trust on the Earth.
It will de stroy in sta bi li ty and so cial un rest and it will save hu ma ni ty from
de stru c tion. Ma y be our thin king and ap pro ach to life is Uto pian, ide a li zed,
but like P. Szto m p ka we be lie ve in Uto pia, and we agree with the opi nion
of a so cio lo gist Max We ber, who has said that if Chri sto p her Co lu m bus had
not wan ted to get to In dia by sea, he wo uld not have di s co ve red Ame ri ca.
In our opi nion the time is worth to be spent to create an Utopia in order to
achieve something.
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