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Zak³ad Spa lan ia i Teo rii Po¿ arów, Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿ arniczej 

Wp³yw tem per atu ry po¿ aru na war toœæ nap iêc ia
za sil aj¹cego urz¹dze nia elekt ryczne

oraz sku tecznoœæ ochrony przeci wpora¿eniowej
urz¹dzeñ, które musz¹ fun kcjo no waæ

pod czas po ¿a ru

1. Wpro wa dze nie

Za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa lu dzi pod czas po ¿a ru jest jed nym z naj wa¿ nie j -
szych wy ma gañ sta wia nych wspó³cze s nym bu dyn kom. G³ów nymi Ÿród³ami
kszta³tuj¹cymi kry te ria bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go s¹ re gu la cje pra w ne. Na
pod sta wie §207 ust. 1 Roz porz¹dze nia Mi ni stra In fra stru ktu ry z 12 kwie t nia

Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we jest jed nym z naj wa¿ nie j szych wy ma gañ sta wia -

nych wspó³cze s nym bu dyn kom. Wi¹¿e siê z nim sze reg wy ma gañ te ch ni cz -

nych, któ re na le ¿y spe³niæ na eta pie pro je kto wa nia. Po nie wa¿ naj wa¿ -

nie jszym ele men tem dzia³añ ra to w ni czych jest ewa ku a cja lu dzi z bu dyn ku

ob jê te go po ¿a rem, sta wia siê okre œlo ne wy ma ga nia dla kon s tru kcji bu dyn -

ku oraz in sta lo wa nych w nim urz¹dzeñ ele ktry cz nych i in sta la cji za si laj¹cej

te urz¹dze nia.

Wœród in sta la cji ele ktry cz nych sta no wi¹cych wy po sa ¿e nie bu dyn ku wy stê -

puj¹ ob wo dy za si laj¹ce urz¹dze nia ele ktry cz ne, któ re musz¹ fun kcjo no waæ 

w cza sie po ¿a ru. Prze wo dy tych in sta la cji na ra ¿o ne s¹ na dzia³anie wy so kiej 

tem pe ra tu ry, przez co musz¹ one za pe w niæ ci¹g³oœæ do staw ene r gii ele ktry -

cz nej przez czas nie zbêd ny dla fun kcjo no wa nia za si la nych urz¹dzeñ.

To wa rzysz¹ca po ¿a ro wi tem pe ra tu ra po wo du je zmnie j sze nie prze wod-

no œci ele ktry cz nej prze wo dów, co sku t ku je po go r sze niem ja ko œci do sta r -

cza nej ene r gii ele ktry cz nej ob ja wiaj¹cym siê nad mie r nym spa d kiem na piê -

cia oraz po go r sze niem wa run ków ochro ny prze ciwpo ra¿e nio wej tych

urz¹dzeñ.

S³owa klu czo we: bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we, ka b le ele ktry cz ne, po ¿ar,

ochro na prze ciwpo ra¿e nio wa.
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2002 r. 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 (DzU nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.) mo ¿ na stwier dziæ, ¿e w³aœci -
wy po ziom bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go zo sta nie za pe w nio ny wte dy, gdy za sto so -
wa ny ze spó³ roz wi¹zañ techni czno- budow la nych w bu dyn ku i urz¹dze niach
z nim zwi¹za nych, za pe w ni w ra zie po ¿a ru:
l no œ noœæ kon stru kcji przez czas wy ni kaj¹cy z w³aœci wych prze pi sów,
l ogra ni cze nie roz prze strze nia nia siê og nia i dymu w bu dyn ku,
l ogra ni cze nie roz prze strze nia nia siê og nia na s¹sied nie bu dyn ki,
l mo ¿ li woœæ bez pie cz nej i sku te cz nej ewa ku a cji (oso by zna j duj¹ce siê wewn¹trz 

mog³y opu œciæ obiekt bu do w la ny lub byæ ura to wa ne w inny spo sób),
l bez pie cze ñ stwo ekip ra to w ni czych. 

Po wy ¿sze wy ma ga nia zo sta³y po twier dzo ne w Roz porz¹dze niu Pa r la men tu
Euro pe j skie go i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 ma r ca 2011 r. usta na wiaj¹cym zhar -
moni zo wa ne wa run ki wpro wa dza nia do ob ro tu wy ro bów bu do w la nych i uchy -
laj¹cym Dy re kty wê 89/106/EWG. Mo ¿ li woœæ bez pie cz nej i sku te cz nej ewa ku a cji
jest jed nym z naj istot nie j szych ce lów bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. Przy jê tym
ogó l nym kry te rium bez pie cze ñ stwa ¿y cia lu dzi w po ¿a rach bu dyn ków i obie k -
tów bu do w la nych, z pun ktu wi dze nia efe kty w nej ewa ku a cji, jest to, aby do stê p ny 
czas bez pie cz nej ewa ku a cji (DCBE) by³ d³u¿ szy ni¿ czas wy ma ga ny do bez pie cz -
nej ewa ku a cji (WCBE) (rys. 1) [1].
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Jed nym z wa run ków za pe w nie nia bez pie cz nej i sku te cz nej ewa ku a cji lu dzi
z bu dyn ku ob jê te go po ¿a rem jest za pe w nie nie ci¹g³oœci do staw ene r gii ele ktry cz -
nej o pa ra me trach gwa ran tuj¹cych pracê urz¹dzeñ prze ciwpo ¿a ro wych, któ rych
fun kcjo no wa nie jest nie zbêd ne pod czas akcji ra to w ni czej przy ich zna mio no -
wych parame trach. Urz¹dze nia prze ciw po¿a ro we in stalowane w bu dyn kach zo -
sta³y wy szcze gól nio ne w Roz porz¹dze niu Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad -
mi ni stra cji z 7 cze r w ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej budyn ków,
in nych obiektów i te re nów (DzU nr 109, poz. 719).

Pod czas po ¿a ru bu dyn ków za zwy czaj bar dzo szy b ko wzra sta tem pe ra tu ra, co
sku t ku je wzro stem rezystan cji prze wo dów ele ktry cz nych. Wzrost re zy stan cji
prze wo dów po wo du je zwiê ksze nie spa d ku na piê cia w obwodach za si laj¹cych
urz¹dze nia prze ciw po¿a ro we, któ rych fun kcjo no wa nie w cza sie akcji ra to w ni czej 
jest wyma ga ne przez od po wied nie prze pi sy. Do da t ko wo, wy so ka tem pe ra tu ra
wp³ywa na po go r sze nie wa run ków ochro ny prze ciw po ra¿enio wej tych urz¹dzeñ.

W zwi¹zku z tym, na eta pie pro je kto wa nia in sta la cji ele ktry cz nych, na le ¿y
uw z glêd niæ to nie ko rzy st ne zja wi sko w celu za pe w nie nia za si la nia urz¹dzeñ na -
piê ciem o wy ma ga nej wa r to œci oraz za pe w nie nia sku tecznej ochro ny prze ciw po -
ra¿enio wej.

W za sad ni czej czê œci ni nie j sze go ar ty ku³u wy ko rzy sta no tre œci za wa r te w no r -
mie N SEP-E 005: Do bór prze wo dów ele ktry cz nych do za si la nia urz¹dzeñ prze -
ciwpo ¿a ro wych, któ rych fun kcjo no wa nie jest nie zbêd ne w cza sie po ¿a ru [2]. 

No r ma ta zo sta³a opra co wa na przez au to rów ar ty ku³u i, po sze ro kich kon su l -
ta cjach w œro do wi sku bran¿owym, przy jê ta 10 kwie t nia 2013 r. przez Cen traln¹
Ko mi sjê Norm i Prze pi sów SEP i zatwier dzo na do sto so wa nia przez Pre ze sa SEP 
12 kwie t nia 2013 r.

2. Tem pe ra tu ra po ¿a ru a prze wod noœæ ele ktry cz na

Prze wo dy ele ktry cz ne za si laj¹ce urz¹dze nia prze ciw po¿a ro we w cza sie po ¿a ru
musz¹ za gwa ran to waæ dosta wê ene r gii ele ktry cz nej o wy ma ga nych pa ra me trach
oraz sku teczn¹ ochronê prze ciwpo ra ¿e niow¹ przez czas okre œlo ny w sce na riu szu
zda rzeñ po ¿a ro wych. Wraz z roz wo jem po ¿a ru ro œ nie tem pe ra tu ra oto cze nia,
któ rej dzia³aniu pod da ne s¹ prze wo dy za si laj¹ce urz¹dze nia wspo ma gaj¹ce
prowadze nie dzia³añ ra to w ni czych. Prze wo dy te wy ko ny wa ne s¹ z ma te ria³ów
za pe w niaj¹cych od po rnoœæ na dzia³anie og nia przez okre œlo ny czas, od po wie d nio 
– 30, 60 lub 90 minut.

Mi mo ¿e izo la cja opó Ÿ nia prze ni ka nie ciep³a do prze wod ni ka, w kró t kim cza -
sie na stê pu je zrównanie siê tem pe ra tu ry prze wo du z te m pe ra tur¹ ga zów po ¿a ro -
wych (pro du któw rozk³adu te r micznego i spalania).

Prze wo dy u³o¿o ne w tyn ku na grze waj¹ siê rów nie¿ bar dzo szy b ko, z uwa gi
na ku mu la cjê ciep³a przez po je mnoœæ ciepln¹ prze gród bu do w la nych. Ba da nia
og nio we pro wa dzo ne w Zak³ad zie Ba dañ Og nio wych In sty tu tu Te ch ni ki Bu dow -
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la nej w Wa r sza wie wy klu czaj¹ mo ¿ li woœæ uk³ada nia w tyn ku prze wo dów za si -
laj¹cych urz¹dze nia ppo¿., któ re musz¹ fun kcjo no waæ w cza sie po ¿a ru. Ku mu la -
cja ciep³a jest tak du¿a, ¿e os³ona tyn kiem nie gwa ran tu je ochro ny og nio wej
prze wo dów za si laj¹cych urz¹dze nia.

Na rys. 2 przed sta wio no przyk³ado wy prze bieg na grze wa nia izo la cji oraz ¿y³y
prze wo du mie dzia ne go.

Wraz ze wzro stem
tem pe ra tu ry prze wo du,
wzra staj¹ am p li tu dy drgañ
ato mów w wê Ÿ le sie ci kry -
sta li cz nej, któ ra zwiê ksza
pra wdopo dobie ñ stwo zde -
rzeñ z ele ktro na mi. Sku t -
ku je to zmnie j sze niem
ru chli wo œci ele ktro nów,
a tym sa mym zmnie j sze -
niem kon du ktyw no œci
me ta lu.

Zgod nie z pra wem
Wie de man na – Fran za
– Lo ren t za (1853 r. – do -
œwia dcza l ne stwier dze nie
przez Wie de man na i Fran za; 1873 r. – po twier dzo ne przez Lo ren t za), sto su nek
prze wod ni c twa cie p l ne go i prze wod ni c twa ele ktry cz ne go w do wo l nym me ta lu
jest wprost pro po rcjo nal ny do tem pe ra tu ry. Wraz ze wzro stem tem pe ra tu ry, po -
wsta je wzrost prze wod ni c twa cie p l ne go i spa dek prze wod ni c twa ele ktry cz ne go.

(1)

gdzie:
g – kon du kty w noœæ prze wod ni ka [m/(W · mm2)],
l – wspó³czyn nik prze wod no œci cie p l nej prze wod ni ka [W/(m · K)],
L – sta³a Lo ren t za (L = 2,44 · 10–8 W · W · K–2),
T – tem pe ra tu ra prze wod ni ka, w [K].

Pra wo Wie de man na – Fran za nie jest spe³nio ne dla wszy stkich me ta li, co po -
twier dzi³y ba da nia pro wa dzo ne w Wie l kiej Bry ta nii na pocz¹tku XXI wie ku. Ba -
da nia te jed nak wy ka za³y, ¿e pra wo to zna j du je za sto so wa nie dla me ta li po -
wszech nie sto so wa nych do bu do wy ka b li i prze wo dów ele ktry cz nych.

Za tem zmia na rezy sty w no œci jed no stko wej prze wo du na jed no stkê tem pe ra -
tu ry, mo¿e zo staæ za pi sa na na stê puj¹cym rów na niem [3]:
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Rys. 2. Prze bieg cza so wy na grze wa nia siê izo la cji oraz ¿y³y
mie dzia nej prze wo du czte ro¿y³owe go

îród³o: [5].
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(2)

gdzie: 
T – tem pe ra tu ra bez wzglêd na [K],
r – re zy stan cja jed no stko wa prze wo du [W · mm2/m],
a – tem pera tu ro wy wspó³czyn nik re zy stan cji od nie sio ny do tem pe ra tu ry 20°C
(dla me ta li sto sowanych na prze wo dy mo ¿ na przy j mo waæ a = 0,004 K-1).

Roz wi¹za nie rów na nia (2) pro wa dzi do na stê puj¹cego wzo ru:

(3)
gdzie:
C – sta³a ca³ko wa nia.

Przy j muj¹c jako r
20

 dla tem pe ra tu ry pocz¹tko wej 20°C (293,16 K), po prze -
kszta³ce niach otrzy mu je siê sta³¹ ca³ko wa nia:

(4)

Wzór na re zy stan cjê prze wo du w tem pe ra tu rze wy ¿szej od 20°C (293,16 K),
przy j mie na stê puj¹c¹ po staæ:

(5)

Pro wa dze nie ob li czeñ bez po œred nio z wy ko rzy sta niem wzo ru (5) pro wa dzi
do b³êd nych wy ni ków w za kre sie wy ¿szych te m pe ra tur, po nie wa¿ wzór ten nie
uw z glêd nia ró ¿ nych czyn ni ków termo dyna mi cz nych, ta kich jak na sy ce nie cie p l -
ne prze wo du, wy mia na ciep³a z oto cze niem, zmien noœæ tem pera turo we go
wspó³czyn ni ka re zy stan cji itp. Ma on zna cze nie teo re ty cz ne.

Za do wa laj¹ce wy ni ki daje po staæ przy bli ¿o na wzo ru (5), któr¹ otrzy mu je siê
po roz wi niê ciu go w sze reg:

(6)

W za kre sie te m pe ra tur nie wy ¿szych ni¿ 200°C zmien noœæ re zy stan cji prze wo -
du wy sta r czy opi saæ za po moc¹ pie r wszych dwóch wy ra zów wzo ru (6), za stê puj¹c
re zy sty w noœæ re zy stancj¹ prze wo du:

(7)

Jest to fun k cja li nio wa, któ ra bez po œred nio wy ni ka z nie zmien no œci tem pera -
turo we go wspó³czyn ni ka re zy stan cji w za kre sie te m pe ra tur od –50°C do +200°C.

Wp³yw tem per atu ry po¿ aru na war toœæ nap iêc ia za sil aj¹cego urz¹dze nia elekt ryczne ... 11
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W za kre sie te m pe ra tur wy ¿szych ni¿ 200°C, któ re wy stê puj¹ w cza sie po ¿a ru,
wzór (6) nie mo¿e zo staæ upro sz czo ny do pie r wszych dwóch sk³ad ni ków
ze wzglê du na to, ¿e prze bieg zmien no œci re zy stan cji prze sta je byæ li nio wy. Dla
te m pe ra tur wy¿szych ni¿ 200°C, zmia nie ule ga tem pera tu ro wy wspó³czyn nik re -
zy stan cji, przez co wzrost re zy stan cji prze wo du nie mo¿e zo staæ opi sa ny za le ¿ no -
œci¹ li niow¹. Dla ce lów pra kty cz nych wa r toœæ re zy stan cji prze wo du w tem pe ra tu -
rach wiê kszych od 200°C mo ¿ na wy zna czyæ z na stê puj¹cego wzo ru:

(8)

gdzie: 
b – dru gi wspó³czyn nik tem pera tu ro wy re zy stan cji (dla me ta li sto so wa nych na
prze wo dy b = 10-6 K-2).

Ko rzy sta nie w pra kty ce ze wzo ru (7) lub (8), w za le ¿ no œci od prze dzia³u roz pa -
try wa nych te m pe ra tur, daje za do wa laj¹ce wy ni ki, choæ jest zna cz nym upro sz cze -
niem. 

W pra kty ce do sta te cz nie do bre re zu l ta ty daj¹ ob li cze nia wy ko ny wa ne za po mo -
c¹ wzo ru wyk³ad ni cze go, któ ry uw z glêd nia nie li nio we zmia ny wspó³czyn ni ka a
przy tem pe ra tu rach wy ¿szych od 200 K [4]:

(9)

gdzie: 
       – re zy stan cja prze wo du w tem pe ra tu rze Tk [W],
Tk – tem pe ra tu ra ko ñ co wa, w któ rej ob li cza siê re zy stan cje prze wo du          w [K], 
R20 – re zy stan cja przewo du w tem pe ra tu rze 20°C [W].

Na rys. 3 przed sta wio no zmien noœæ re zy stan cji w fun kcji tem pe ra tu ry
[R = f(T)], ob li czo nej z wy ko rzy sta niem wzo rów (7), (8) oraz (9).

Przed sta wio ne na rys. 3 cha ra kte ry styki R = f(T) wy ka zuj¹, ¿e ob li cze nia pro -
wa dzo ne z wy ko rzy sta niem wzorów (8) oraz (9), daj¹ porów ny wa l ne wy ni ki, któ -
re mo ¿ na wyko rzy staæ w pra kty ce.

Ana li za rys. 3 poz wa la sfo r mu³owaæ wnio sek, ¿e prze wód ele ktry cz ny pod
wp³ywem dzia³ania te m peratury po ¿a ro wej, mo¿e zwiê kszyæ swoj¹ re zy stan cjê
na wet piê cio kro t nie, co ne ga ty w nie wp³ywa na ja koœæ do starcza nej ene r gii ele k -
try cz nej za si laj¹cej urz¹dze nia ele ktry cz ne, któ re musz¹ funkcjo no waæ w cza sie
po ¿a ru oraz wy eli mi no waæ ochro nê prze ciwpo ra ¿e niow¹ re a li zo wan¹ przez sa -
mo czyn ne wy³¹czenie za si la nia.

Po nie wa¿ no r my przed mio to we oraz prze pi sy tech nicz no- praw ne do ty cz¹ce
do bo ru prze wo dów nie wy ma gaj¹ uw z glêd nia nia zja wi ska wy so kiej tem pe ra tu ry
po ¿a ro wej, odno to wy wa ne s¹ przy pa d ki nie po pra wnej pra cy urz¹dzeñ ele ktry cz -
nych wspo ma gaj¹cych akcjê ra to w nicz¹ lub ca³ko wi te go po zba wie nia ich swo jej
fun kcji.
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Wsze l kie do cho dze nia po po ¿a ro we pro wa dzo ne s¹ pod k¹tem przy czyn po -
wsta nia po ¿a ru oraz sprawdzenia po pra wno œci za pro je kto wania i wy ko na nia in -
sta la cji ele ktry cz nej, zgod nie z obo wi¹zuj¹cymi no r ma mi i prze pi sa mi tech nicz -
no- praw nymi. Sy tu a cja ta po wo du je, ¿e Pañstwo wa Stra¿ Po ¿a r na nie pro wa dzi
w tym za kre sie ¿adnych statystyk.

W tym mie j s cu na le ¿y zwró ciæ uwa gê na nie przy da t noœæ prze wo dów i ka b li
alu mi nio wych do za si la nia urz¹dzeñ prze ciwpo ¿a ro wych, któ rych fun kcjo no wa -
nie jest ko nie cz ne w cza sie po ¿a ru ze wzglê du na ich sto sun ko wo nisk¹ tem pe ra -
tu rê to p nie nia wy nosz¹c¹ oko³o 660°C. MiedŸ na to miast po sia da tem pe ra tu rê top -
nie nia wy nosz¹c¹ 1083°C, któ rej prze kro cze nie sku t ku je prze cho dze niem w stan
ciek³y z jed no cze s nym sko ko wym wzro stem re zy stan cji.

Pro blem na ra sta w in sta la cjach wy ko ny wa nych w tu ne lach komu nika cy j -
nych, gdzie tem pe ra tu ra oto cze nia w cza sie po ¿a ru w kró t kim cza sie uzy sku je
wa r toœæ 1200°C. W tak wy so kiej tem pe ra tu rze sto pie niu ule ga rów nie¿ miedŸ,
a za sto so wa nie izo la cji og nio chron nej nie za pe w nia ci¹g³oœci do staw ene r gii do
za sila nych urz¹dzeñ, przez co za cho dzi ko nie cz noœæ sto so wa nia do da t ko wych
œro d ków ochron nych, np. ate sto wa nych prze ciwpo ¿a ro wych kana³ów ka b lo -
wych.

3. Wp³yw tem pe ra tu ry po ¿a ro wej na ja koœæ do sta r cza nej ene r gii 
ele ktry cz nej (na piê cia za si laj¹cego) oraz ochro nê

prze ciwpo ra ¿e niow¹

Zgod nie z wy ma ga nia mi no r my PN-EN 50160 [5], na piê cie za si laj¹ce mo¿e
ule gaæ od chyleniom od wa r to œci no mi na l nej o wa r toœæ Un ±10%.

Ta kie zmia ny na piê cia w no r ma l nych wa run kach pra cy urz¹dzeñ ele ktry cz -
nych s¹ dla nich nie gro Ÿ ne. Proble my mog¹ po ja wiæ siê pod czas roz ru chu si l ni -
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ze wspó³czynnikiem a

ze wspó³czynnikiem a i b 

wzór wyk³adniczy

Rys. 3. Za le ¿ noœæ re zy stan cji prze wo du fun kcji tem pe ra tu ry wy zna czo na z wy ko rzy sta niem wzo rów
(7), (8) oraz (9)

îród³o: [10].



ków, gdzie pr¹dy roz ru cho we s¹ zna cz nie wiê ksze ni¿ pr¹dy zna mio no we. Po wo -
du je to po wsta nie wiê kszych spa d ków na piê cia ni¿ w cza sie pra cy ustalo nej.
Ob ni ¿o ne o 10% w sto sun ku do wa r to œci zna mio no wej na piê cie po wo du je, ¿e
w cza sie roz ru chu si l ni ka na jego za ci skach mo¿e po ja wiæ siê na piê cie o wa r to œ -
ciach ni ¿ szych ni¿ do pu sz czalne (tabela 1). 

Ta be la 1. Dopu sz cza l ne spa d ki na piê cia dla roz ru chów si l ni ków

Ro dzaj roz ru chu silnika
Dopu sz cza l ny spa dek na piê cia DU

[%]

Roz ruch lek ki Mb = (0 – 0,3)Mn 35

Roz ruch ciê ¿ ki i czê sty Mb = (0 – 0,3)Mn 15

Roz ruch ciê ¿ ki i rza d ki Mb = (0 – 0,3)Mn 10

Mn – mo ment zna mio no wy si l ni ka; Mb – mo ment ha muj¹cy (opo ro wy)

îród³o: [12].

Wzrost re zy stan cji prze wo du spo wo do wa ny dzia³aniem tem pe ra tu ry po ¿a -
rowej, po wo du je da l szy wzrost spa d ku na piêæ z jed no cze s nym wzro stem im pe -
dan cji pê t li zwa r cia. Sku t ku je to zmnie j sze niem wy da j no œci pomp po ¿a ro wych,
we nty la to rów od dy miaj¹cych, wsku tek zmnie j sze nia siê mo men tu si l ni ka napê -
do we go oraz po go r sze niem wa run ków pra cy in nych urz¹dzeñ ele k try cz nych,
któ rych fun kcjo no wa nie jest ko nie cz ne w cza sie akcji gaœni czo-ra tow ni czej. 

Mo ment si l ni ka ele ktry cz ne go, w za le ¿ no œci od wa r to œci na piê cia za si la -
j¹cego, wy ra ¿a siê na stê puj¹c¹ zale¿no œci¹:

(10)

gdzie: 
M – rze czy wi sty mo ment si l ni ka ele ktry cz ne go [Nm],
Mn – mo ment zna mio nowy si l ni ka ele ktry cz ne go [Nm],
Un – na piê cie zna mio nowe si l ni ka ele ktry cz ne go [V],
U – rze czy wi ste na piê cie wy stê puj¹ce na zaciskach si l ni ka ele ktry cz ne go [V].

Spa dek na piê cia na za ci skach si l ni ka za le d wie o 10% po wo du je zmnie j sze nie
mo men tu o 19%. Pod czas roz ru chu si l nik po bie ra pr¹d zna cz nie wiê kszy ni¿
w cza sie pra cy usta lo nej. Dopu sz cza l ny spa dek na piê cia w ob wo dach za si laj¹cych 
po mpy po ¿a ro we oraz si l ni ki we nty la cji po ¿a ro wej w cza sie roz ru chu wy no si
10%. Na to miast w cza sie pra cy usta lo nej, spa dek na piê cia w tych ob wo dach li czo -
ny od z³¹cza bu dyn ku do za si la ne go urz¹dze nia nie mo¿e prze kra czaæ 4% [6]. Po -
nie wa¿ roz ruch spra w ne go si l ni ka prze bie ga sto sun ko wo szy b ko, a dopu sz cza l ny 
spa dek na piê cia w cza sie roz ru chu jest zna cz nie wiê kszy od dopu sz czal ne go spad -
ku na piê cia w sta nie pra cy usta lo nej, de cy duj¹cy wp³yw na po prawn¹ pra cê si l ni -
ków urz¹dzeñ wspo ma gaj¹cych akcjê gaœni czo- rato w nicz¹ ma dopu sz cza l ny spa -
dek na piê cia dla sta nu pra cy usta lo nej. Zmien noœæ mo men tu si l ni ka indu k cy j ne -
go zwa r te go w fun kcji na piê cia za si laj¹cego przed sta wio no na rys. 4.
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Zmie niaj¹ce siê w dopu sz cza l nych gra ni cach na piê cie (Un ±10%) za si laj¹ce
Ÿród³a œwiat³a po wo du je, ¿e zmia ny stru mie nia œwie t l ne go wy nios¹ od po wie d nio
70% i 140% stru mie nia zna mio no we go. Ponad to w przy pa d ku d³ugo trwa le utrzy -
muj¹cej siê wa r to œci na piê cia wiê kszej o 10% w sto sun ku do wa r to œci no mi na l nej
po wo du je skró ce nie cza su eks plo a ta cji ¿a rów ki o 25%.

Zna cz nie mnie j szy wp³yw na wa r toœæ stru mie nia œwie t l ne go po sia daj¹ la m py
wy³ado wcze. Zmia ny wa r to œci stru mie nia œwie t l ne go w za le ¿ no œci od zmian na -
piê cia za si laj¹cego mo ¿ na wy ra ziæ na stê puj¹c¹ zale ¿ no œci¹:

(11)

gdzie:
f – rze czy wi sta wa r toœæ stru mie nia œwie t l ne go,
fn – zna mio no wa wa r toœæ stru mie nia œwie t l ne go,
U – rze czy wi sta wa r toœæ na piê cia za si laj¹cego,
Un – no mi na l na wa r toœæ na piê cia za si laj¹cego,
g – wspó³czyn nik przy j mo wa ny dla lamp ¿a ro wych jako (3,1–3,7) oraz dla lamp
wy³ado w czych jako 1,8.

Zmia ny wzglêd nej wa r to œci stru mie nia œwie t l ne go la m py ¿a ro wej i wy³ado w -
czej w fun kcji zmian na piê cia za si laj¹cego zo sta³y przed sta wio ne na rys. 5.

Po pra w nie do bra ne prze wo dy, zgod nie z wy ma ga nia mi norm i prze pi sów,
wsku tek wzro stu re zy stan cji po wo do wa nej wy sok¹ te m pe ra tur¹ (w cza sie po ¿a ru
w bu dyn ku wzrost re zy stan cji jest nie mal piê cio kro t ny), bêd¹ do sta r cza³y ene r giê
ele ktryczn¹ do za si la nych urz¹dzeñ przy za ni ¿o nym na piê ciu. Spo wo du je to zmniej -
sze nie mo men tów si l ni ków, os³abie nie na tê ¿e nia oœwie t le nia ewa kua cyj ne go oraz
si l ne znie kszta³ce nia ko mu ni ka tów prze ka zy wa nych pod czas akcji ra to w ni czo-
-ga œ ni czej przez dŸwiê ko wy sy stem ostrze ga nia (D50). Przy spa d ku na piê cia
po wy ¿ej 15% zo sta nie zak³óco ne no r ma l ne fun kcjo no wa nie sty cz ni ków oraz prze -
ka Ÿ ni ków pra cuj¹cych w uk³adach au to ma ty ki, po le gaj¹ce na nie kon trolo wa -
nych roz³¹cze niach ob wo dów.
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Rys. 4. Cha rakt ery sty ki mo mentu ob rot owe go sil nika in dukc yjne go klat kow ego
dla ró¿n ych wart oœci napi êcia za sil aj¹cego

îród³o: [11].
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Wy ma ga ny prze krój prze wo dów za si laj¹cych urz¹dze nia ppo¿., któ re musz¹
fun kcjo no waæ w cza sie po ¿a ru, ze wzglê du na dopu sz cza l ny spa dek na piê cia, na -
le ¿y za tem wy zna czyæ – z uw z glêd nie niem spo dzie wa ne go wzro stu re zy stan cji
po wo do wa nej dzia³aniem wy so kiej tem pe ra tu ry to wa rzysz¹cej po ¿a ro wi, wy ko -
rzy stuj¹c na stê puj¹ce wzo ry (12), (13):
– dla ob wo dów trój fa zo wych:

(12)

gdzie:
DUdop% – dopu sz cza l ny spa dek na piê cia [%],
l – d³ugoœæ tra sy prze wo do wej [m],
Un – na piê cie zna mio no we [V],
X – re a ktan cja prze wo du (li nii) za si laj¹cej [W],
Ib – spo dzie wa ny pr¹d obci¹¿e nia [A],
g – kon du kty w noœæ prze wodu za si laj¹ce go [m/(W · mm2)],
kp – sto su nek d³ugo œci prze wo du na ra ¿o nej na dzia³anie tem pe ra tu ry do d³ugo œci
ca³ej tra sy prze wo do wej [–].

– dla ob wo dów jed no fa zo wych:

(13)
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Rys. 5. Wzglêd na wa r toœæ stru mie nia œwie t l ne go la m py ¿a ro wej i wy³ado w czej jako fun k cja zmian
wa r to œci na piê cia za si laj¹cego

îród³o: [13].
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Do bra ne prze wo dy na le ¿y na stê p nie spra w dziæ w za kre sie sa mo czyn ne go
wy³¹cze nia. Na le ¿y przy tym pa miê taæ, ¿e do za bez pie czeñ ob wo dów za si laj¹cych
urz¹dze nia ppo¿., któ re musz¹ fun kcjo no waæ w cza sie po ¿a ru, nie mo ¿ na sto so waæ
wy³¹czni ków ró ¿ ni co wopr¹do wych oraz jaki ch ko l wiek za bez pie czeñ prze ci¹¿e nio -
wych. Dopu sz cza l ne jest sto so wa nie je dy nie za bez pie czeñ zwa r cio wych, któ re pod -
czas zwaræ do zie mnych spo wo duj¹ sa mo czyn ne wy³¹cze nie za si la nia w cza sie nie
d³u¿ szym ni¿ wy ma ga ny przez no r mê PN-HD 60364-4-41:2009 In sta la cje ele ktry -
cz ne ni skie go na piê cia. Czêœæ 4-41. Ochro na dla za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa.
Ochro na przed po ra ¿e niem ele ktry cz nym [7]. W za le ¿ no œci od na piê cia za si -
laj¹cego oraz typu uk³adu za si laj¹cego, cza sy te zo sta³y po da ne w ta be li 2.

Ta be la 2. Dopu sz cza l ne cza sy trwa nia zwaræ w in sta la cjach nn zgod nie z PN-HD 60364-4-41

Uk³ad
sieci

50 V <Uo £ 120 V 120 V <Uo £ 230 V 230 V <Uo £ 400 V Uo > 400 V

TN a.c. [s] d.c. [s] a.c. [s] d.c. [s] a.c. [s] d.c. [s] a.c. [s] d.c. [s]

0,8 Wy³¹cze nie mo¿e byæ 
wy ma ga ne z in nych

przy czyn ni¿ ochro na
prze ciwpo ra¿e nio wa

0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1

TT 0,3 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

Uo – no mi na l ne na piê cie a.c. lub d.c. prze wo du fa zo we go wzglê dem uzie mio ne go prze wo du PE lub PEN.

îród³o: [14].

Naj wiê ksze wy ma ga nia w od nie sie niu do cza su wy³¹cze nia no r ma ta okre œla dla 
uk³adu za si la nia TT. Cza sy te s¹ o po³owê kró t sze od najd³u¿ szych dopu sz cza l nych 
cza sów, okre œlo nych dla uk³adów za si la nia TN (TN-S; TN-C-S; TN-C). Dla te go
je dy nym sku te cz nym za bez pie cze niem od po ra ¿eñ rea li zo wa nym przez sa mo czyn -
ne wy³¹cze nie w uk³ad zie za si la nia TT, jest wy³¹cznik ró ¿ ni co wopr¹dowy, któ ry
nie na da je siê do za bez pie cza nia urz¹dzeñ ppo¿., któ re musz¹ fun kcjo no waæ w cza -
sie po ¿a ru. Sy tu a cja ta po wo du je, ¿e uk³ad za si la nia TT nie na da je siê do za si la nia
urz¹dzeñ ele ktry cz nych, któ re musz¹ fun kcjo no waæ w cza sie po ¿a ru.

Po do b nie uk³ad za si la nia IT, mimo jego sze re gu za let, nie na da je siê do za si la -
nia urz¹dzeñ ppo¿., któ re musz¹ fun kcjo no waæ w cza sie po ¿a ru. Uk³ad ten przy
po je dyn czym zwa r ciu nie stwa rza za gro ¿eñ, ale wy ma ga sto so wa nia Uk³adu
Kon tro li Sta nu Izo la cji dla zasyg nali zo wa nia po wsta³ego zwa r cia w celu jego
naty chmia sto we go usu niê cia przez obs³ugê. Na to miast dru gie zwa r cie, w za le ¿ -
no œci od spo so bu uzie mie nia ochron ne go za si la nych od bio r ni ków, prze kszta³ca
go od po wie d nio w uk³ad TT lub TN. Bior¹c pod uwa gê wa run ki eks tre ma l ne, ja -
kie po wstaj¹ w cza sie po ¿a ru i zwi¹zane z tym pro ble my eks ploa tacy j ne, na le ¿y
stwier dziæ, ¿e uk³ad ten rów nie¿ nie na da je siê do za si la nia od bio r ni ków ene r gii
ele ktry cz nej, któ re musz¹ fun kcjo no waæ w cza sie po ¿a ru.

Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e czê sto my l nie przy j mo wa ne s¹ za le ce nia no r my
PN-HD 60364-5-56:2013 Instala cje ele ktry cz ne ni skie go na piê cia. Czêœæ 5-56.
Do bór i mon ta¿ wy po sa ¿e nia ele ktry cz ne go In sta la cje bezpie cze ñ stwa. Zgod nie
z wy ma ga nia mi tej no r my, na le ¿y sto so waæ œro d ki ochro ny prze ciwpo ra¿e nio -
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wej, któ re nie po wo duj¹ sa mo czyn ne go wy³¹cze nia w przy pa d ku pie r wsze go usz -
kodzenia (zwa r cia). Wy móg ten jest w³aœci wy dla in sta la cji bez pie cze ñ stwa, któ re 
s¹ eks ploa to wa ne w wa run kach niepo ¿a ro wych. Nie mo¿e on zo staæ przy jê ty
w in sta la cjach elektry cz nych, za si laj¹cych urz¹dze nia ele ktry cz ne, któ re musz¹
fun kcjo no waæ w cza sie akcji ratow niczo- gaœ ni czej, gdzie po wstaj¹ wa run ki eks -
tre malne. 

Ana li za wy ma gañ no r my [7] po zwa la wyci¹gn¹æ wnio sek, ¿e do za si la nia ele k -
try cz nych urz¹dzeñ ppo¿., któ re musz¹ fun kcjo no waæ w cza sie po ¿a ru, na da je siê
je dy nie uk³ad za si la nia TN (TN-C; TN-C-S; TN-S), gdzie wa ru nek sa mo czyn -
ne go wy³¹cze nia pod czas zwaræ jednofa zo wych na le ¿y spra w dziæ z wy ko rzy sta -
niem nastê puj¹cego wzoru:

(14)

gdzie: 
R – re zy stan cja li nii za si laj¹cej nie na ra ¿o na na dzia³anie wy so kiej tem pe ra tu ry [W],
Rppo¿. – od ci nek przewodu za si laj¹cego urz¹dze nie ppo¿., na ra ¿o ny na dzia³anie
wy so kiej tem pe ra tu ry [W], 
X – re a ktan cja prze wo du za si laj¹cego [W],
Ik1 – spo dzie wa ny pr¹d zwa r cia jed nofa zo we go z zie mi¹ [A],
Ia – pr¹d wy³¹czaj¹cy w czasie nie d³u¿ szym od okre œlo ne go w no r mie PN-HD
60364-4-41:2009 [7],
U0 – na piê cie po miê dzy prze wo dem fa zo wym a uzie mio nym prze wo dem PE
(PEN) [V].

Uwa ga!
Do bie ra ne prze wo dy musz¹ rów nie¿ spe³niaæ wa ru nek d³ugo trwa³ej obci¹¿a l -

no œci pr¹do wej i prze ci¹¿a l no œci oraz wy trzy ma³oœci zwa r cio wej. Do bie ra ne za -
bez pie cze nia do ob wo dów zasilaj¹cych urz¹dze nia ppo¿., któ re musz¹ fun kcjo no -
waæ w cza sie po ¿a ru, musz¹ spe³niaæ wa ru nek sele kty w no œci w sto sun ku do
za bez pie czeñ je poprze dzaj¹cych.

4. Wnio ski

1. Do za si la nia urz¹dzeñ ele ktry cz nych, któ re musz¹ fun kcjo no waæ w cza sie po -
¿a ru, na le ¿y sto so waæ wy³¹cz nie ate sto wa ne ze spo³y ka b lo we (ka b le lub prze -
wo dy wraz z ich kon stru kcja mi no œ ny mi przed do pu sz cze niem do sto so wa nia
musz¹ przejœæ wspó l ne ba da nia og nio we). Zgod nie z wy ma ga nia mi nie mie c -
kiej no r my DIN 4102-2. Za cho wa nie siê ma te ria³ów i ele men tów bu do w la -
nych pod wp³ywem og nia. Pod trzy my wa nie fun kcji urz¹dzeñ w cza sie
po ¿a ru. Wy ma ga nia i ba da nia [9], do pu sz cza siê do sto so wa nia ate sto wa nych
ze spo³ów, po sia daj¹cych ce chê E30; E60 lub E90.

18 Zeszyty Naukowe SGSP nr 47 (3) 2013

a
,

.ppo¿

k I

X
T

RR

U
I ³

×+×+×

=
22161

0
1

)2(]})
293

([2{ J



2. Za pe w nia to ci¹g³oœæ do staw ene r gii ele ktry cz nej przez czas od po wie d nio 30, 60 
lub 90 mi nut, w za le ¿ no œci od wy ma ga ne go cza su pra cy za si la nych urz¹dzeñ.

3. Do bie ra ne prze wo dy musz¹ za pe w niæ do sta wê ene r gii ele ktry cz nej o wy ma -
ga nych parame trach przez wy ma ga ny czas pra cy za si la nych urz¹dzeñ wspo -
ma gaj¹cych ewa ku a cjê oraz sku teczn¹ ochro nê prze ciwpo ra ¿e niow¹, przez co
pod czas ich do bo ru, na le ¿y uw z glêd niæ wzrost re zy stan cji prze wod ni ka wsku -
tek dzia³ania wy so kiej tem pe ra tu ry, cze go nie wy ma gaj¹ obo wi¹zuj¹ce no r my
przed mio to we oraz prze pi sy techniczno-prawne.

4. W przy pa d ku pro wa dze nia ka b li lub prze wo dów w ate sto wa nych kana³ach
ka b lo wych, któ re gwa ran tuj¹ te r miczn¹ izo la cjê od po mie sz czeñ ob jê tych po -
¿a rem przez wy ma ga ny czas, prze wo dy i ka b le za si laj¹ce urz¹dze nia ppo¿.,
któ re musz¹ fun kcjo no waæ w cza sie po ¿a ru, na le ¿y do bie raæ bez ko nie cz no œci
uw z glêdnia nia wzro stu re zy stan cji po wo do wa nej wysok¹ temperatur¹.

5. Do za bez pie cza nia ob wo dów za si laj¹cych urz¹dze nia ppo¿., któ re musz¹
funkcjo no waæ w cza sie po ¿a ru, na le ¿y sto so waæ za bez pie cze nia nadpr¹dowe,
bez za bez pie czeñ prze ci¹¿e nio wych oraz ró ¿ ni co wopr¹dowych (po stê puj¹ca
de gra da cja izo la cji ka b la lub prze wo du po wo do wa na dzia³aniem wy so kiej
tem pe ra tu ry bê dzie po wo do wa³a wzrost do zie mnych pr¹dów up³ywo wych,
któ re w kon se k wen cji spo wo duj¹ nie kontro lo wa ne wy³¹cze nie zasila nia, po -
zba wiaj¹c urz¹dze nia swo jej fun kcji). Pr¹dy zna mio no we lub na sta w cze tych
za bez pie czeñ na le ¿y zwiê kszyæ o je den lub dwa sto p nie w sto sun ku do war -
to œci wy ni kaj¹cej ze zwyk³ych za sad ich do bo ru z za cho wa niem wy ma ga nej
od po rno œci cie p l nej za bez piecza nych prze wo dów przy zwa r ciach.

6. Po mi mo sze re gu dzia³añ pro wa dzo nych na rzecz bez pie cze ñ stwa prze ciwpo -
¿aro we go, in sta la cje elektry cz ne oraz przy³¹cza ne do nich urz¹dze nia ele ktry -
cz ne s¹ przy czyn¹ zna cz nej li cz by po ¿a rów po wstaj¹cych w bu dyn kach.
Wska Ÿ nik ten jest bar dzo nie pokoj¹cy.
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 Fire Tem pe ra tu re Ef fect on Va lue of In put
Vo l ta ge Po we ring Ele c tri cal Equ i p ment

and the Effe c ti ve ness of Sa fe ty Pro te c tion
of Equ i p ment Re qu i red

Fire sa fety is one of the most im port ant requ irem ents for mo dern
buildings. It is as soc iated with a num ber of tech nic al requ irem ents to be
met at the de sign sta ge. Be cause the most im port ant part of re scue
oper ati ons is to eva cua te pe op le from the bu ild ing un der the fire, the
spe cif ic requ irem ents emerg e for the con struct ion of the bu ild ing and for
the de sign of the elect rical devi ces and the ir po wer sup ply in stall ati ons.
Among the elect rical equ ipments in stall ed in the bu ild ing the re are cir cui ts
sup plyi ng the elect rical devi ces, which must func tion at the time of fire.
Ca bles of the se in stall ati ons are expos ed to high tem per atu re, but must
en sure the con tin uity of the po wer sup ply by the time ne cess ary for the
oper ati on of the sup plied equ ipment. The accompa nyi ng fire tem per atu re
de crea ses the elect rical con duct ivity of the ca bles, re sult ing in the
de ter iora tion of the qu ality of sup plied elect rical energy re pres ented by the
excessive vol tage drop and in the de ter iora tion of pro tect ion of the se
devi ces.

Keyword: fire safety, electric cables, fire, protection against electric shock.
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Przegl¹d za sad Pu b lic Re la tions in sty tu cji
pu b licznych – czêœæ 11

1. Wpro wad zenie

Pu b lic re la tions (PR) jest co raz po wszech niej tra kto wa ny jako ele ment nie -
zbêd ny do pra wid³owe go i efe kty w ne go fun kcjo no wa nia or ga ni za cji2. Przed mio -
to we na rzê dzia sta le ule gaj¹ ilo œcio wym oraz ja ko œcio wym prze mia nom,
na przyk³ad wsku tek na ra staj¹cego zja wi ska kon wer gen cji me diów3, co raz
po wszech nie jsze go do stê pu do in ter ne tu, a ta k ¿e wszech obe cnej glo ba li za cji.
Wszy stkie po wy ¿sze do da t ko wo wzma gaj¹ dy na mizm zmian œro do wi ska we wnê -
trz ne go i oto cze nia in sty tu cji pu b li cz nych, wchodz¹cych w sk³ad sy ste mu bez -
pie cze ñ stwa pub li cz ne go4. 

Po mi mo i¿ PR nie jest no wym ob sza rem wie dzy, to do pie ro w osta t nich la tach 
zo sta³ on za uwa ¿o ny przez przed sta wi cie li œro do wisk za rów no te o re ty ków, jak
i pra kty ków. Sku t ku je to ogromn¹ po wszech no œci¹ za sto so wañ przed mio to wych

Ar ty ku³ przed sta wia mie j s ce PR w sy ste mie bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go.

Czêœæ pie r wsza sku pia siê na za sa dach PR w na stê puj¹cych jego sfe rach: re -

la cje z me dia mi, info r mo wa nie pu b li cz ne, in ter ne to wy PR i pu b li ci ty, w od -

nie sie niu do dzia³al no œci in sty tu cji pu b li cz nych.

S³owa klu czo we: sy stem bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, pu b lic re la tions, PR.
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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 so wa ne ze œro d ków Na ro do -
we go Cen trum Ba dañ i Roz wo ju.

2 Cia r czy ñ ska A.: Pu b lic re la tions w s³u¿ bie sa morz¹dów, [w:] Kre o wa nie wi ze run ku miast, red.
A. Grze go r czyk, A. Ko cha niec, Wyd. Wy ¿szej Szko³y Pro mo cji, Wa r sza wa 2011, s. 105.

3 Nie ren berg B.: Zarz¹dza nie me dia mi. Ujê cie sy ste mo we, Wyd. UJ, Kra ków 2011, s. 70.
4 ¯bi ko wska A.: Pu b lic re la tions, PWE, Wa r sza wa 2005, s. 27–28.



za sad, na wet do tego sto p nia, ¿e obe c nie nie ma l ¿e ka ¿ da or ga ni za cja pos³ugu je siê 
PR w bu do wa niu wi ze run ku oraz two rze niu po¿¹da nych wiê zi z oto cze niem5.

Stwier dze nie, ¿e in sty tu cje pu b li cz ne (w tym pod mio ty ad mi ni stra cji ze spo lo -
nej i nie ze spo lo nej) rów nie¿ ko rzy staj¹ z za sad PR w toku wype³nia nia swo ich
pra wnych po win no œci nie jest od kry w cze. Ar ty ku³ s³u¿y po chy le niu siê nad oma -
wia nym ob sza rem wie dzy, a ta k ¿e wy bra niu z nie go za sad, któ re mog¹ byæ z po -
wo dze niem wdra ¿a ne przez te in sty tu cje w cza sie ich nor ma l ne go fun kcjo no wa -
nia, kry zy su wize run ko we go oraz re a li za cji za dañ w kon te k œcie re a go wa nia na
za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go.

Nie spo sób po min¹æ fa ktu ko nie cz no œci sta³ej ana li zy wspó³cze s nych na rzê -
dzi PR pod k¹tem po ja wia nia siê ich no wych od po wied ni ków, jak rów nie¿ no -
wych ob sza rów po ten cja l nych za sto so wañ. Za sad nym wy da je siê po szu ki wa nie
roz wi¹zañ wœród tych ju¿ fun kcjo nuj¹cych w dy na mi cz nym ob sza rze us³ug
kome r cy j nych, uw z glêd niaj¹c cha ra kter in sty tu cji pu b li cz nych, rea li zo wa ne
przez nie us³ugi pu b li cz ne, a ta k ¿e sta le po ja wiaj¹ce siê w ich œro do wi sku we wnê -
trz nym oraz oto cze niu szan sy i za gro ¿e nia.

2. Pu b lic re la tions w sy ste mie bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go

Te o ria PR nawi¹zuje do wie lu dzie dzin wie dzy (m.in. ko mu ni ka cji ma so wej,
ko mu ni ka cji inter perso na l nej, psy cho lo gii spo³ecz nej, eko no mii, so cjo lo gii) oraz 
szkó³ my œle nia (np. kon stru kty wiz mu, fun kcjo nali z mu)6. W li te ra tu rze przed -
mio tu na po tkaæ mo ¿ na wie le de fi ni cji sa me go PR. Klu czo wym jest, by oma -
wiaj¹c je, pa trzeæ przez pry z mat or ga ni za cji non - pro fit, ja ki mi s¹ w g³ów nej mie -
rze in sty tu cje pu b li cz ne.

Doœæ ogóln¹ de fi ni cjê PR przed sta wi li Gru nig i Hund7, wed³ug któ rych jest to 
zarz¹dza nie komu ni ko wa niem miê dzy or ga ni zacj¹ a jej pub li cz no œci¹. Mo¿e
wiêc, zgod nie ze sta no wi skiem Ame ryka ñ skie go Sto wa rzy sze nia Pu b lic Re la -
tions, po ma gaæ w sku te cz nej (efe kty w nej) in ter akcji na dro dze in sty tu cja pu b li -
cz na – oby wa te le8. 

PR uto ¿ sa mia ne jest rów nie¿ nie co bar dziej pre cy zy j nie, mia no wi cie jako
prze my œla ne, pla no wa ne i sy ste maty cz ne sta ra nie o wy two rze nie i pod trzy my wa -
nie wza je mne go zro zu mie nia po miê dzy or ga ni zacj¹ a jej pub li cz no œci¹9. 

A. ¯bi ko wska, nawi¹zuj¹c do do ko na ne go przez R.F. Ha r lo wa w 1976 r. pod -
su mo wa nia bli sko 500 de fi ni cji PR, nad mie nia, ¿e mo ¿ na w nich wy ró ¿ niæ ki l ka
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5 Ba r cik A.: Pu b lic re la tions sztuk¹ zarz¹dza nia orga ni za cja mi, Ze szy ty Na uko we UPH 2012, Se ria: 
Ad mi ni stra cja i zarz¹dza nie, nr 93, s. 9.

6 Ihlen Q.: van Ru ler B.: How pu b lic re la tions works: The o re ti cal ro ots and pu b lic re la tions
per spe c ti ves, Pu b lic Re la tions Re view 2007, nr 33, s. 244.

7 Du li cka B., Hope E.: Quo Va dis, in sty tu cjo u¿y te cz no œci pu b li cz nej?, [w:] Pu b lic re la tions
in sty tu cji u¿y te cz no œci pu b li cz nej, red. E. Hope, Scien ti fic Pu b li s hing Gro up, Gdañsk 2005, s. 1.

8 Da vis A.: Pu b lic re la tions, PWE, Wa r sza wa 2007, s. 20.
9 Go ban - Klas T.: Pu b lic re la tions, czy li pro mo cja re pu ta cji. Po jê cia, de fi ni cje, uwa run ko wa nia,

Bu si ness Press, Wa r sza wa 1997, s. 19.



pod sta wo wych cech, wspó l nych temu ob sza ro wi wie dzy. Im p le men tuj¹c je na
grunt bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, stwier dza siê, i¿ PR10:
– re a li zu je fun kcjê ko mu ni ka cyjn¹, ze szcze gó l nym pod kre œle niem dwu kie run -

kowe go pro ce su ko mu ni ka cji na dro dze in sty tu cja pu b li cz na – oby wa te le,
– tra ktu je o kszta³to wa niu i pod trzy my wa niu wy pra cowa ne go zro zu mie nia miê -

dzy or ga ni zacj¹ a wszy stki mi gru pa mi inte re sa riu szy (oby wa te la mi jako
ca³oœci¹, gru pa mi spo³ecz ny mi, in ny mi in sty tu cja mi pub li cz ny mi itp.),

– po ma ga w ana li zie i in ter pre ta cji zmian w œro do wi sku we wnê trz nym i oto cze -
niu in sty tu cji pu b li cz nych, 

– sprzy ja fo r mu³owa niu i osi¹ga niu spo³ecz nie akce pto wa l nych ce lów in sty tu cji
pu b li cz nych, a ta k ¿e sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go, któ ry one
wspó³tworz¹.
Po wy ¿sze roz wa ¿a nia tra f nie roz wi ja S. Ga w ro ñ ski11, za któ rym do fun kcji PR

za li czyæ mo ¿ na:
– zwra ca nie uwa gi opi nii pu b li cz nej na or ga ni za cjê,
– pod nie sie nie sto p nia zna jo mo œci i rozpo znawa l no œci or ga ni za cji w prze strze ni

pu b li cz nej,
– za bie ga nie o za ufa nie i akce p ta cjê or ga ni za cji (w tym jej dzia³añ) przez oto cze -

nie (mo ¿ li wie wszy stkie gru py inte re sa riu szy),
– za po bie ga nie kry zy som (wi ze run ko wym),
– two rze nie po zy tyw ne go wi ze run ku,
– wp³ywa nie na opi niê pu b liczn¹.

Wre sz cie PR tra kto wa ne jest przez pry z mat sa mo dzie l nej fun kcji zarz¹dza nia
or ga ni zacj¹, ba daj¹c¹ na sta wie nie oto cze nia, okre œlaj¹c¹ stra te gie i pro ce du ry
jed no stek lub or ga ni za cji wo bec in te re su pub li cz ne go, a ta k ¿e pla nuj¹c¹ i wy ko -
nuj¹c¹ pro gra my dzia³ania, ce lem uzy ska nia zro zu mie nia i akce p ta cji oto cze -
nia12. 

Osta t nia de fi ni cja naj tra f niej cha ra kte ryzu je przed miot PR w ujê ciu ni nie j -
szych roz wa ¿añ, z jed no cze s nym uw z glêd nie niem wcze œ nie j szych de fi ni cji
i prze d mio tu fun kcjo no wa nia. Nawi¹za nie do zarz¹dza nia, w tym do jego fun k -
cji: pla no wa nia, or ga ni zo wania, mo ty wo wa nia i kon tro lo wa nia13, spro wa dza tok
ro zu mo wa nia do nauk o or ga ni za cji i zarz¹dza niu. Oka zu je siê to nie zwy kle po -
mo c ne w pro ce sie wpi sy wa nia tego ob sza ru wie dzy w sy stem bez pie cze ñ stwa
pub li cz ne go. Z pra wdopo dobie ñ stwem bli skim jed no œci mo ¿ na bo wiem przyj¹æ,
¿e PR sta no wi pi¹t¹, obok tych wspo mnia nych przez R.W. Grif fi na, nie za le¿n¹
fun kcjê zarz¹dza nia orga ni za cja mi tworz¹cymi ten sy stem. Uka zu je to istotn¹
rolê kre o wa nia wi ze run ku i sze ro ko ro zu mia nej ko mu ni ka cji in sty tu cji bez pie -
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10  ¯bi ko wska A.: dz. cyt., s. 15.
11  Ga w ro ñ ski S.: Me dia re la tions w s³u¿ bach mun du ro wych w Pol sce. Ana li za wy bra nych fo r ma cji, 

Wyd. Kon so r cjum Aka de mi c kie, Kraków -Rze szów- Za moœæ 2011, s. 14.
12  Se i tel F.P.: Pu b lic Re la tions w pra kty ce, Wyd. Fe l berg SJA, Wa r sza wa 2003, s. 10.
13 Grif fin R.W.: Pod sta wy zarz¹dza nia orga ni za cja mi, PWN, Wa r sza wa 1996, s. 40.



cze ñ stwa pub li cz ne go w ich fun kcjo no wa niu. Mie j s ce PR w sy ste mie bez pie cze ñ -
stwa pub li cz ne go przed sta wio no na rys. 1.

Opis mie j s ca PR w sy ste mie bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go na le ¿y uzu pe³niæ
o wy ja œ nie nie me cha ni z mów przed mio to we go od dzia³ywa nia. Sy stem bo wiem,
w ujê ciu syn te ty cz nym, to „ce lo wo okre œlo ny zbiór ele men tów i zbiór re la cji miê -
dzy nimi, któ re wspó l nie okre œlaj¹ w³aœci wo œci ca³oœci”14. Z pra wdopo dobie ñ -
stwem bli skim jed no œci mo ¿ na przyj¹æ, ¿e me cha ni z my te maj¹ wp³yw na re la cje
kon sty tu uj¹ce oma wia ny sy stem. Wiê cej, z me cha ni z mów tych wy ni kaj¹ za sa dy
PR, obo wi¹zuj¹ce w in sty tu cjach sta no wi¹cych sy stem bez pie cze ñ stwa pub li cz -
ne go. W zwi¹zku z po wy ¿szym, wa r to za trzy maæ siê w tym mie j s cu nad ob sza ra -
mi wie dzy, z któ rych ko rzy sta PR, a ta k ¿e omó wiæ po jê cia trwa le z nim zwi¹zane,
mia no wi cie wi ze ru nek i re pu ta cjê.

„Pu b lic re la tions nie jest – i nie po win na byæ – dzie dzin¹ sa mo dzieln¹”15. Wy -
ni ki ana li zy li te ra tu ry przed mio tu wska zuj¹ na na stê puj¹ce ob sza ry wie dzy,
z któ rych ko rzy sta pra kty cz nie ka ¿ da kon ce p cja PR16:
– ko mu ni ka cjê spo³eczn¹,
– zarz¹dza nie,
– mar ke ting.

PR do ty czy sze ro ko ro zu mia nej ko mu ni ka cji spo³ecz nej. Na le ¿y nad mie niæ,
¿e mo¿e byæ ona roz pa try wa na w dwóch ujê ciach. Pie r wsze z nich – ze w nê trz ne
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Rys. 1. Miejsce pub lic re la tions w systemie bezpieczeñstwa publicznego w Polsce

îród³o: opra co wa nie w³asne.

14 Habr J., Ve prek J.: Sy ste mo wa ana li za i syn te za. No wo cze s ne po dej œcie do zarz¹dza nia i po dej -
mo wa nia de cy zji, PWE, Wa r sza wa 1976, s. 32.

15  Hen s lo we P.: Pu b lic re la tions od pod staw, t³um. M. Lipie c-Sza fa r czyk, Wyd. He lion, Wa r sza wa
2005, s. 13.

16  ¯bi ko wska A., dz. cyt., s. 15.



– od no si siê do ko mu ni ka cji po miê dzy or ga ni zacj¹ a jej oto cze niem. Dru gie na to -
miast – we wnê trz ne – to ko mu ni ka cja wewn¹trzor gani zacy j na. W pie r wszym
przy pa d ku ko mu ni ka cja oby wa te li z sze ro ko ro zu mian¹ w³adz¹ (np. in sty tu cja -
mi ad mi ni stra cji rz¹do wej, sa morz¹do wej, s³u¿ ba mi pub li cz ny mi) wa run ko wa na 
jest przez17:
– pra wo ustro jo we,
– pra wo ma te ria l ne,
– pra wo pro ce so we,
– zwy cza je pa nuj¹ce w spo³ecze ñ stwie,
– post rze ga nie komu nika cy j nej do stê p no œci w³adzy,
– stru ktu rê uk³adów komu nika cy j nych wewn¹trz urzê du b¹dŸ in sty tu cji pu b li -

cz nej, 
– do stê p noœæ w³adzy i jej otwa r toœæ na ko mu ni ka cjê z oby wa te la mi,
– sto pieñ kom paty bil no œci ku l tu ro wej osób spra wuj¹cych fun kcje w or ga nach

w³adz pu b li cz nych i ad re sa tów ich dzia³añ,
– sto su nek osób spra wuj¹cych fun kcje pu b li cz ne do spo³ecze ñ stwa i wy ko ny wa -

nych za dañ w³as nych.
– Im p le men tuj¹c po wy ¿sze ze sta wie nie na grunt ko mu ni ka cji wewn¹trzor gani -

zacy j nej, przy j mu je siê, ¿e wp³yw na ni¹ maj¹:
– pra wo (ustro jo we, ma te ria l ne, pro ce so we – w tym pra wo re gu luj¹ce kwe stie za -

trud nie nia, powo³ania b¹dŸ mia no wa nia),
– zwy cza je pa nuj¹ce w spo³ecze ñ stwie i ich od po wied ni ki chara ktery sty cz ne dla

roz pa try wa nej or ga ni za cji,
– post rze ga nie komu nika cy j nej do stê p no œci prze³o¿o nych po szcze gó l nych szcze -

b li de cy zy j nych oraz podw³ad nych,
– do stê p noœæ prze³o¿o nych dla podw³ad nych i ich otwa r toœæ na ko mu ni ka cjê (nie 

ty l ko w fo r mu le top down, od zwie rcie d laj¹cej re la cje wy ni kaj¹ce ze stru ktur hie -
rar chi cz nych, lecz rów nie¿ bot tom up – umo ¿ li wiaj¹ce sp³ywa nie in fo r ma cji
o po trze bach i pro ble mach z naj ni ¿ szych po zio mów kom pe ten cyj nych na wy ¿ -
sze),

– stru ktu rê uk³adów komu nika cy j nych wewn¹trz in sty tu cji pu b li cz nej,
– sto pieñ kom paty bil no œci ku l tu ro wej prze³o¿o nych i ich podw³ad nych,
– sto su nek prze³o¿o nych do podw³ad nych i wy ko ny wa nych za dañ w³as nych.

Ele ment zarz¹dza nia prze ja wia siê po przez tra kto wa nie PR jako jed nej z fun k -
cji zarz¹dza nia or ga ni zacj¹ w ogó le. Po do b nie jak pla no wa nie, orga ni zo wa nie,
mo ty wo wa nie i kon tro lo wa nie, spi na ona ze sob¹ wszy stkie za so by or ga ni za cji,
s³u¿y rów nie¿ re a li za cji jej mi sji i ce lów szcze gó³owych.

Dzia³ania mar ke tin go we po dej mo wa ne w ra mach PR in sty tu cji pu b li cz nych
ró ¿ ni¹ siê od tych chara ktery sty cz nych dla or ga ni za cji ukie run ko wa nych na zysk 
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17  Ta be r na cka M.: Uwa run ko wa nia komu nika cy j ne w pu b lic re la tions pod mio tów sfe ry pu b li cz nej,
[w:] Pu b lic re la tions w sfe rze pu b li cz nej, red. M. Ta be r na cka, A. Sza dok - Bra tuñ, Wo l ters Klu wer
Pol ska, Wa r sza wa 2012, s. 407–408.



(np. przed siê bio r ców). Skon cen tro wa ne s¹ bo wiem nie tyle na zdo by wa niu klien -
tów (co by³oby klu czo we dla or ga ni za cji fo r - pro fit), ile na po zy ski wa niu za ufa nia
oby wa te li (g³ów nych od bio r ców us³ug pu b li cz nych).

Oczy wi stym wy da je siê, ¿e po miê dzy PR a ko mu ni kacj¹, zarz¹dza niem i mar -
ke tin giem nie za chodz¹ je dy nie re la cje wy ni ka nia. In sty tu cja pu b li cz na, któ ra
za cz nie wdra ¿aæ œwia do mie okre œlon¹ stra te giê PR, bê dzie w ten spo sób nie ja ko
auto ma ty cz nie od dzia³ywaæ na da l sze dzia³ania komu nika cy j ne, zarz¹dcze oraz
mar ke tin go we. Z pra wdopo dobie ñ stwem bli skim jed no œci mo ¿ na wiêc mó wiæ
w tym przy pa d ku o re la cji wspó³za le ¿ no œci po miê dzy wspo mnia ny mi ele men ta -
mi. Zo sta³o to zo bra zo wa ne na rys. 2.

Przy to czo ne tu de fi ni cje i fun kcje PR po twier dzaj¹ tezê, ¿e ich przed mio tem
s¹ w³aœ nie ko mu ni ka cja, zarz¹dza nie oraz mar ke ting. Po chodn¹ tych trzech s¹
na to miast wi ze ru nek oraz re pu ta cja. Nie zwy kle trud no tra kto waæ o tych ele men -
tach od dzie l nie. Ju¿ wy ni ki ana li zy in tui cy j nej wska zuj¹ na ich wza je m ne prze ni -
ka nie siê.

Wi ze ru nek opi su je spo sób post rze ga nia in sty tu cji przez opi niê pu b liczn¹ oraz 
przez sam¹ sie bie (tj. przez pra co w ni ków, któ rzy de fi niuj¹ w ten spo sób wi ze ru -
nek we wnê trz ny te j ¿e in sty tu cji). Mo¿e po le gaæ na wy idea lizo wa niu wy ob ra ¿e nia 
o tym, jak in sty tu cja chcia³aby byæ post rze ga na (wi ze ru nek po¿¹dany), jak rów -
nie¿ w spo sób wi zjo ne r ski od no siæ siê do ce lów owe go post rze ga nia w okre œlo nej
uprze d nio per spe kty wie cza su18.

Roz wi jaj¹c roz wa ¿a nia Z. Kne ch ta19, który zwró ci³ uwa gê na istotn¹ rolê pierw -
sze go do œwia d cze nia oby wa te la w sty cz no œci z in sty tucj¹ pu b liczn¹, na le ¿y
po³¹czyæ re lacj¹ bez po œred ni¹ wi ze ru nek or ga ni za cji z jej przed stawi cie la mi.
Z nimi bo wiem oby wa te le bêd¹ mie li do czy nie nia w pro ce sie dys try bu cji przez
in sty tu cjê pu b liczn¹ us³ug pu b li cz nych.
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Rys. 2. Relacje pomiêdzy PR a komunikacj¹, marketingiem i zarz¹dzaniem, które odzwierciedlaj¹
mechanizmy nim rz¹dz¹ce

îród³o: opra co wa nie w³asne.

18  Roz wa do wska B.: Pu b lic re la tions. Te o ria, pra kty ka, per spe kty wy, Wyd. Stu dio Emka, Wa r sza -
wa 2002, s. 57.

19  Knecht Z.: Pu b lic re la tions w ad mi ni stra cji pu b li cz nej: te o ria, pra kty ka, ba da nia, Wyd. S.H.
BECK, Wa r sza wa 2006, s. 6.



Wi ze ru nek wspó³two rzy re pu ta cjê20, czy li opi niê o kimœ, o czymœ, re no mê, do -
bre imiê21. Wiê cej, ana lo gi cz nie do wi ze run ku, re pu ta cja two rzo na jest jako suma
i wy pa d ko wa in fo r ma cji, wra ¿eñ i od czuæ w umy œle od bio r cy (np. oby wa te la, pe -
ten ta, za trzy ma ne go, oska r ¿o ne go, po go rze l ca). Od tego pie r wsze go od ró ¿ nia j¹
jed nak wspa r cie na wa r to œciach te go¿ od bio r cy. Klu czow¹ rolê w two rze niu do -
brej re pu ta cji in sty tu cji pu b li cz nych od gry waj¹ na to miast pra wdo mów noœæ, te r -
mi no woœæ, do trzy my wa nie zo bo wi¹zañ (szcze gó l nie tych nie ko rzy st nych),
dba³oœæ o per so nel, pra wid³owe re la cje i tro ska o spo³ecz no œci lo ka l ne, bêd¹ca ich 
wy ra zem dzia³al noœæ cha ryta ty w na oraz spon so ring22.

W toku ni nie j szych roz wa ¿añ za sad nym jest po sta wiæ py ta nie o po wód za bie -
ga nia in sty tu cji pu b li cz nych, w tym tych wspó³tworz¹cych sy stem bez pie cze ñ -
stwa pub li cz ne go, o po zy ty w ny wi ze ru nek i dobr¹ re pu ta cjê. Z uwa gi na fakt, i¿
za rów no wi ze ru nek, jak i re pu ta cja s¹ dla spo³ecze ñ stwa dete r mi nan tem re la cji
po miê dzy oby wa te la mi a przed stawi cie la mi wspo mnia nych or ga ni za cji, bêd¹
one mia³y bez po œred nie prze³o¿e nie na fun kcjo no wa nie pa ñ stwa (w tym s³u¿b
pu b li cz nych), po pa r cie spo³ecz ne, a ta k ¿e iden tyfi ko wa nie siê oby wa te li z sze ro -
ko ro zu mian¹ w³adz¹ i jej przed stawi cie la mi (urzêd ni ka mi, fun kcjo nariu sza -
mi)23. Po wód ten jest wy sta r czaj¹cym uza sad nie niem w kon te k œcie or ga ni za cji
non - pro fit, dbaj¹cych o bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne w Pol sce. Spro wa dzaj¹c na to -
miast tok ro zu mo wa nia na p³asz czy z nê eko no mii, na le ¿y pa miê taæ, ¿e in sty tucje
pu b li cz ne (w ogó le) fi nan so wa ne s¹ z bu d¿e tu pa ñ stwa. Ich wi ze ru nek oraz re pu -
ta cja œwia d czyæ wiêc bêd¹ o efe kty w no œci wy da wa nia pie niê dzy po da t ni ków24.

Ko le j nym uwa run ko wa niem ana li zy za sad PR w in sty tu cjach w³aœci wych sy -
ste mo wi bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go jest uw z glêd nie nie trzech sta nów ich fun k -
cjo no wa nia. Za li czyæ tu mo ¿ na stan kry zy su wize run ko we go, stan wy ko ny wa nia
usta wo wych po win no œci w kon te k œcie re a go wa nia na za ist nia³e za gro ¿e nia bez -
pie cze ñ stwa pub li cz ne go, a ta k ¿e stan no r ma l ny, bêd¹cy ich dope³nie niem.

W opa r ciu o cha ra kter in sty tu cji pu b li cz nych, cha ra kter us³ug pu b li cz nych
przez nie œwia d czo nych, ele men ty i me cha ni z my PR, przy to czo ne sta ny fun kcjo -
no wa nia oraz za pro po no wan¹ przez D. Wi l co xa, P. Au l ta i W. Agrea kon ce pcjê25,
dzia³ania w za kre sie PR mog¹ byæ rea li zo wa ne w na stê puj¹cych sfe rach:
– wspó³pra ca z me dia mi (me dia re la tions),
– info r mo wa nie pu b li cz ne,
– in ter ne to wy PR, 
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20 Sza dok - Bra tuñ A., Bra tuñ M.: O  po trze bie wi ze run ku i jego ele men tach, [w:] Pu b lic re la tions
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25 Œwi¹te cki A.: Zin te gro wa ne komu ni ko wa nie mar ke tin go we, Wyd. Best Ea stern Pla za Ho tels,

Wa r sza wa 2001, s. 93–94.



– pu b li ci ty, 
– re la cje z oby wa te la mi,
– ko mu ni ka cja we wnê trz na,
– to ¿ sa moœæ wi zu a l na in sty tu cji,
– wy da rze nia spe cja l ne, 
– spon so ring,
– ba da nia i po zy ski wa nie fun du szy.

Za sa dy PR to nic in ne go jak za sa dy pra wid³owe go pos³ugi wa nia siê na rzê -
dzia mi PR, chara ktery stycz ny mi dla po szcze gó l nych sfer PR. Ich przegl¹d zo sta -
nie wiêc do ko na ny na pod sta wie po wy ¿sze go wy szcze gól nie nia, z jed no cze s nym
nawi¹za niem do wy ni ków doty ch cza so wych roz wa ¿añ. Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e
ob sza ry od dzia³ywañ po szcze gó l nych na rzê dzi nie rza d ko siê po kry waj¹. Œwia d -
czy to o z³o¿o no œci roz pa try wa nej pro ble ma ty ki. Stwa rza ponad to mo ¿ li wo œci
wielo kie runko we go od dzia³ywa nia komu nika cyj ne go, mar ke tin gowe go oraz
zarz¹dcze go.

3. Przegl¹d za sad pu b lic re la tions: wspó³pra ca z me dia mi

Me dia ro zu mie siê jako wszy stkie œro d ki ma so we go komu ni ko wa nia, za rów no 
w fo r mie wi zu a l nej, jak i au dia l nej. S¹ to prze de wszy stkim te le wi zja, ra dio, pra ca 
dru ko wa na, czy te¿ przez nie któ rych uwa ¿a ny jako za gro ¿e nie – In ter net26.
K. Ja³oszy ñ ski i J. Sko so las do gru py tej do pi suj¹ kino, no œ ni ki dŸwiê ku i ob ra zu
(np. p³yty, ka se ty, pa miê ci prze no œ ne), ulo t ki i pla ka ty27.

Prze pro wa dzo nych zo sta³o wie le prób po dzia³u me diów. W kon te k œcie za sad
PR in sty tu cji pu b li cz nych, wa r to po chy liæ siê nad do ko na ny mi ze wzglê du na28:
– no œ nik in fo r ma cji (me dia dru ko wa ne, ele ktro ni cz ne),
– czê sto t li woœæ wy da wa nia (dzien ni ki, tygo dni ki, dwu ty god ni ki, mie siê cz ni ki,

kwa rta l ni ki itp.),
– za siêg geo gra fi cz ny (me dia ogól no po l skie, re gio na l ne, lo ka l ne, œro do wi sko we),
– w³aœci cie la (pu b li cz ne, pry wa t ne, spo³ecz ne).

Me dia na zy wa ne s¹ tzw. pi¹t¹ w³adz¹ (obok w³adzy usta wo da w czej, wy ko na w -
czej, s¹do wni czej i kon tro l nej)29. Nie po win no to dzi wiæ, zw³asz cza, ¿e „œro d ki
ma so we go prze ka zu pe³ni¹ istotn¹ rolê w pro ce sie ko mu ni ka cji spo³ecz nej oraz
po li ty cz nej, pro pa gan dzie, edu ka cji, so cja li za cji, re kla mie. Mog¹ kszta³to waæ
i ugrun to waæ opi niê pu b liczn¹, zbio ro we za cho wa nia, ludzk¹ œwia do moœæ, ku l -

28 Zeszyty Naukowe SGSP nr 47 (3) 2013

26 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
Do kto ran c kie Wy dzia³u Bez pie cze ñ stwa Na ro do we go Aka de mii Ob ro ny Na ro do wej 2012, nr 4(5),
s. 333–334.

27 Ja³oszy ñ ski K., Sko so las J.: Me dia wo bec wspó³cze s ne go za gro ¿e nia ter ro ry z mem, Wyd.
Col le gium Ci vi tas, Wa r sza wa 2008, s. 55.

28 Gro mek P., Ku la sza K.: dz. cyt., s. 334.
29 Gro mek P., Ku la sza K.: dz. cyt., s. 332.



tu rê ma sow¹”30. Fakt ten pod kre œla E. Aron son, któ ry twier dzi, ¿e ¿y je my nie tyle 
w wie ku œro d ków ma so we go prze ka zu, ile w wie ku œro d ków ma so wej per swa zji31.

Uw z glêd niaj¹c po tê gê me diów, a ta k ¿e prze ciw sta wiaj¹c siê po wszech nej nie -
chê ci wy ni kaj¹cej z czyn ni ków na tu ry psy cho logi cz nej, so cjo logi cz nej i ku l tu ro -
wej w kon te k œcie wspó³pra cy in sty tu cji pu b li cz nych z orga ni za cja mi me dia l ny -
mi, wa r to pró bo waæ wy ko rzy staæ kon ta kty z me dia mi (me dia re la tions) we
wszy stkich ob sza rach PR (ko mu ni ka cji spo³ecz nej, zarz¹dza niu i mar ke tin gu)
in sty tu cji pu b li cz nych32. 

Po wy¿sz¹ szan sê do strze gaj¹ oso by bez po œred nio zaan ga ¿o wa ne w kon ta kty
z me dia mi s³u¿b dzia³aj¹cych na rzecz bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go (rze cz ni cy
pra so wi). Wy ni ki prze pro wa dzo nych wœród nich ba dañ wska zuj¹ jed noz na cz nie, 
¿e bez otwa r to œci s³u¿b mun du ro wych, a ta k ¿e bez nawi¹zy wa nia przez nie kon -
ta któw i pie lêg no wa nia re la cji z oby wa te la mi, nie mo ¿ li wi³oby wy ko ny wa nie na -
wet pod sta wo wych, usta wo wo na rzu co nych na po szcze gó l ne s³u¿by (np. Po li cjê,
Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹) obo wi¹zków. Me dia wpi suj¹ siê rów nie¿ do sko na le
w sy stem ostrze ga nia i info r mo wa nia spo³ecze ñ stwa o za gro ¿e niach, co sta no wi
rów nie¿ po twier dze nie s³usz no œci wy ko rzy sta nia ich do re a li za cji ce lów sy ste mu
bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go33.

Roz wi jaj¹c kwe stie rze cz ni ków pra so wych, a ta k ¿e spe cja li stów w dzie dzi nie
PR in sty tu cji pu b li cz nych, w li te ra tu rze przed mio tu spo tkaæ mo ¿ na na wy ma ga -
nia, ja kie sta wia ne s¹ kan dy da tom na te sta no wi ska pra cy. Pun ktem wyj œcia jest
twier dze nie, ¿e oso ba taka po win na po sia daæ wie dzê oraz pra kty kê z za kre su
dzia³al no œci in sty tu cji, w któ rej jest za tru d nio na. Szcze gó l ny wy dŸwiêk tego
za³o¿e nia ob se r wu je siê, patrz¹c na za so by oso bo we w³aœci we PR przez pry z mat
in sty tu cji bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go (w szcze gó l no œci s³u¿b mun du ro wych
i urzê dów ad mi ni stra cji). Nie rza d ko s¹ to wiêc urzêd ni cy b¹dŸ fun kcjo na riu sze
za trud nie ni rów nie¿ na in nych sta no wi skach pra cy34. 

O ile wy kszta³ce nie bran ¿o we (np. po ¿a r ni cze, po li cy j ne) pe³ni klu czow¹ rolê
w pro ce sie re kru ta cji spe cja li stów PR i rze cz ni ków pra so wych, o tyle co raz wiê k -
sze go zna cze nia na bie raj¹ wie dza kie run ko wa w dzie dzi nie PR i umie jê t no œci
miêk kie. K. Wó j cik zwra ca uwa gê, ¿e do nie da w na spe cja li œci PR i rze cz ni cy pra -
so wi w zna cz nej mie rze nie po sia da li kie run ko we go wy kszta³ce nia. W pra kty ce
sku t ko wa³o to czê sto za trud nia niem na w³aœci wych sta no wi skach m³odych fun k -
cjo na riu szy b¹dŸ urzêd ni ków, któ rzy legi ty mo wa li siê wiedz¹ z za kre su so cjo lo -
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gii, pe da go gi ki b¹dŸ eko no mii35. Obse rwo wa l ny wspó³cze œ nie sze ro ki do stêp do
stu diów z za kre su PR sto p nio wo zmie nia tê sy tu a cjê.

F.P. Se i tel wska zu je, ¿e poza wiedz¹ stri c te bran ¿ow¹, pra kty cy PR po win ni
po sia daæ przy naj mniej pod sta wo we jej za so by w ob sza rach36:
– PR i psy cho lo gia spo³ecz na,
– ko mu ni ka cja, wspó³pra ca z me dia mi, umie jê t noœæ pi sa nia ma te ria³ów pra so -

wych,
– eks plo ra cja cybe r prze strze ni i zna jo moœæ opro gra mo wa nia kom pute ro we go,
– aktu a l ne wy da rze nia spo³ecz ne,
– go spo dar ka,
– pra ca biu ro wa i biu ro kra cja,
– zarz¹dza nie,
a ta k ¿e cha ra kte ryzo waæ siê chê ci¹ zdo by wa nia no wych in fo r ma cji i dzie le nia siê
nimi, go to wo œci¹ re pre zen towa nia in sty tu cji, w któ rej s¹ za trud nie ni, chê ci¹ do -
ra dza nia, pe w no œci¹ sie bie i god no œci¹ oso bist¹. Jest to zro zu mia³e z uwa gi na
fakt, i¿ s¹ oni swe go ro dza ju wi zy tówk¹ in sty tu cji pu b li cz nej, twarz¹ po szcze gó l -
nych re so r tów, urzê dów i s³u¿b.

Wœród za sad, ja ki mi po win ni siê kie ro waæ ide a l ni pra kty cy PR in sty tu cji pu-
 b li cz nych w kon ta ktach z dzien ni ka rza mi, wy mie niæ na le ¿y37:
– ode jœcie od spo so bu tra kto wa nia dzien ni ka rza jak wro ga,
– wy zby cie siê stra chu, a na wet ucie ka nia przed dzien ni ka rza mi,
– nie od sy³anie po in fo r ma cje do in nych osób, lecz po dej mo wa nie sa mo dzie l nych 

prób do cho dze nia do pra wdy,
– by cie mi³ym i po mo c nym,
– po zo sta wa nie w sta³ym kon ta kcie tele fo ni cz nym (od bie ra nie te le fo nów, jak naj -

szy b sze od dzwa nia nie na nie ode bra ne po³¹cze nia),
– zwiêz³e fo r mu³owa nie wy po wie dzi,
– bie¿¹ce info r mo wa nie me diów o wsze l kich aspe ktach dzia³al no œci in sty tu cji,

na wet w przy pa d ku po ja wie nia siê przes³anek sta wiaj¹cych j¹ w nie ko rzy st nym
œwie t le,

– kie run ko we wy kszta³ce nie i pos³ugi wa nie siê aktu a l nym sta nem wie dzy.
Rze cz ni cy pra so wi oraz spe cja li œci z za kre su PR maj¹ do dys po zy cji wie le na -

rzê dzi me dia re la tions. S. Ga w ro ñ ski dzie li je na we wnê trz ne (tra ktuj¹ce o we -
wn¹trzor gani zacy j nym przep³ywie in fo r ma cji, scen trali zo wa nym wokó³ rze cz ni -
ka pra so we go b¹dŸ spe cja li sty ds. PR) oraz ze w nê trz ne (zwi¹zane z kon ta kta mi
z dzien ni ka rza mi, ukie run ko wa ne do ce lo wo na opi niê pu b liczn¹). Do pie r wszej
gru py za li cza siê:
– spo t ka nia rze cz ni ków pra so wych s³u¿b z ofi ce ra mi pra so wy mi w ce lach spra -

woz da w czych ze zda rzeñ i po dej mo wa nych dzia³añ,
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– ana li zy ma te ria³ów pra so wych pub li ko wa nych przez me dia w da nym dniu
(tzw. pra sów ki),

– udzia³ pra co w ni ków odpo wie dzia l nych za PR w od pra wach z prze³o¿o ny mi
wszy stkich szcze b li,

– co dzien ne tele kon fe ren cje rze cz ni ków pra so wych b¹dŸ spe cja li stów ds. PR
szcze b la cen tra l ne go z ich odpo wied ni ka mi szcze b li ni ¿ szych,

– przy jê cie stan dar du ko mu ni ka cji w fo r mie bot to m -up (od do³u do góry)38. 
Na rzê dzia ze w nê trz ne to wsze l kie go ro dza ju spo so by ko mu ni ka cji z opi ni¹

pu b liczn¹ za po œred ni c twem dzien ni ka rzy. A. ¯bi ko wska wy mie nia trzy pod sta -
wo we fo r my ta kiej wspó³pra cy39:
– in fo r ma cje pra so we,
– od po wie dzi na py ta nia me diów,
– kon fe ren cje pra so we (kon fe ren cje repo r te r skie, brie fin gi, przy jê cia pra so we).

In fo r ma cje pra so we dzie li siê na in fo r ma cje bie¿¹ce (ci¹gle przy po mi naj¹ce
opi nii pu b li cz nej o ist nie niu in sty tu cji, jej dzia³aniach i za mie rze niach), oœwia d -
cze nia pra so we (uka zuj¹ce ofi cja l ne sta no wi sko in sty tu cji w ja kiejœ spra wie),
opra co wa nia spe cja li sty czne (za mie sz cza ne w cza so pi s mach bran ¿o wych, do ty -
kaj¹ce ró ¿ nych sfer dzia³al no œci in sty tu cji), ma te ria³y go to we do pu b li ka cji (ma -
te ria³y info rma cy j ne przy goto wy wa ne jako od po wiedŸ na zapo trze bo wa nie ze
stro ny me diów)40. Mog¹ przy bie raæ fo r mê m.in. no ta tek pra so wych, ar ty ku³ów,
opra co wañ na zle ce nie pra sy, se r wi sów info rma cy j nych in sty tu cji, te kstów spon -
so ro wa nych, a ta k ¿e tre œci za mie sz cza nych na stro nach in ter ne to wych. Wa r to
do daæ, ¿e za le ca siê je dys try bu o waæ przy wy ko rzy sta niu wszy stkich ro dza jów
me diów.

Od po wie dzi na py ta nia me diów to ko le j ne oma wia ne na rzê dzie me dia re la -
tions. Mog¹ mieæ one cha ra kter bez po œred ni (wy wia dy te le wi zyj ne, ra dio we) oraz
po œred ni (wy wia dy pra so we przy wy ko rzy sta niu po czty ele ktro ni cz nej). Za sad¹
jest, by w przy pa d ku bez po œred niej sty cz no œci z dzien ni ka rza mi g³os w spra wie
za bie ra³ de cy dent w³aœci wy po zio mo wi ko m pe ten cji od po wia daj¹cemu cha ra kte -
ro wi da nej spra wy b¹dŸ w³aœci wy rze cz nik pra so wy.

Kon fe ren cje pra so we mog¹ przy bie raæ fo r mê kon fe ren cji repo r te r skich, brie -
fin gów oraz przy jêæ pra so wych41. Pod czas ich orga ni zo wa nia na le ¿y kie ro waæ siê
na stê puj¹cymi za sa da mi:
– te mat kon fe ren cji po wi nien byæ isto t ny z pun ktu wi dze nia opi nii pu b li cz nej,
– czas kon fe ren cji po wi nien byæ do sto so wa ny do jej przed mio tu, z jed no cze s nym

na ci skiem na mo ¿ li we skra ca nie go,
– na le ¿y za dbaæ o atra kcy j ny prze bieg kon fe ren cji (wy ko rzy sta nie ma te ria³ów

mul time dia l nych itp.),
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– go dzi ny kon fe ren cji na le ¿y do sto so waæ do spe cy fi ki pra cy re da kcy j nej,
– zwró ce nie uwa gi na uprzed nie kom p le t ne przy go to wa nie i prze ka za nie dzien -

ni ka rzom ma te ria³ów kon fe ren cyj nych.
Wy ko rzy sta nie wska za nych po wy ¿ej na rzê dzi na bie ra szcze gó l ne go zna cze nia 

pod czas eli mi na cji sku t ków za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go. Patrz¹c na
nie przez ten pry z mat, po win no byæ ukie run ko wa ne na42:
– pre zen ta cjê fa któw,
– prze ciw dzia³anie cha o so wi info rma cyj ne mu,
– przed sta wie nie ra mo we go pla nu dzia³añ,
– bu do wa nie za ufa nia spo³ecz ne go dla s³u¿b sy ste mu bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go.

Nie co bar dziej szcze gó³owe wy ty cz ne sfo r mu³owa³ P.F. An tho nis sen43, przy -
ta czaj¹c na stê puj¹ce za sa dy PR do uw z glêd nie nia przez oso by wspó³pra cuj¹ce
z dzien ni ka rza mi:
– sku pia nie siê na prio ry te tach,
– w³aœci we war to œcio wa nie in fo r ma cji i przed sta wia nie ich w od po wied niej ko le j -

no œci,
– wy ko ny wa nie ko nie cz nych te le fo nów mo ¿ li wie jak naj szy b ciej, z uw z glêd nie -

niem mo ¿ li wo œci prze chwy ce nia ich tre œci przez dzien ni ka rzy,
– jak naj szy b sze przy go to wa nie oœwia d cze nia dla pra sy,
– uni ka nie ne ga ty w nie na ce cho wa nych okre œleñ (np. ka ta stro fa, tra ge dia, kula

og nia),
– za kaz spe ku la cji oraz wska zy wa nia nie po twier dzo nej s¹do w nie winy, 
– za kaz prze li cza nia strat na pie ni¹dze (¿y cie lu dz kie jest prze cie¿ bez cen ne),
– za kaz wy po wia da nia stwier dze nia bez ko men ta rza,
– przy zna wa nie siê do bra ku po twier dzo nych in fo r ma cji z jed no cze s nym za pe w -

nie niem o sto so w nej we ry fi ka cji w przysz³oœci,
– za kaz po da wa nia da nych oso bo wych ofiar œmie r te l nych przed po wia do mie -

niem o tym fa kcie ro dzin,
– sto so wa nie wy ra ¿eñ w pie r wszej oso bie li cz by mno giej (my), ce lem uto ¿ sa mia -

nia siê z in sty tucj¹ re pre zen to wan¹,
– sto so wa nie za sad ogra ni czo ne go za ufa nia w sto sun ku do przed sta wi cie li or ga -

ni za cji me dia l nych (mi kro fon jest za wsze w³¹czo ny, ka me ra jest za wsze w³¹czo -
na, wszy stko siê na gry wa).
Wa r to rów nie¿ zwró ciæ uwa gê na sy tu a cje, w któ rych wi ze ru nek i/lub re pu ta -

cja in sty tu cji  pu b li cz nych na ra ¿o ne s¹ na ata ki ze stro ny me diów. Po wo dów ta -
kie go sta nu rze czy mo¿e byæ wie le. Li cz ne re la cje me dia l ne przy ta czaj¹ mnós two
przyk³adów z ¿y cia po li ty ków, ca³ych pa r tii po li ty cz nych, de cy den tów sfe ry pu-
bli cz nej, w tym spe cjali sty cz nych s³u¿b pa ñ stwo wych.
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Kry zys wi ze run ko wy to sy tu a cja cha ra kte ry zuj¹ca obe cnoœæ za gro ¿eñ b¹dŸ
trud no œci w oto cze niu or ga ni za cji, któ re wp³ywaj¹ ne ga ty w nie na post rze ga nie
tej or ga ni za cji przez wszy stkich inte re sa riu szy – za rów no ze w nê trz nych, jak i we -
wnê trz nych. Ce lem jak naj szy b sze go przy wró ce nia do bre go imie nia in sty tu cji,
za sad nym wy da je siê siêgn¹æ po si³ê tzw. pi¹tej w³adzy w pa ñ stwie demo kra ty cz -
nym – me diów. Do za sad PR w sy tu a cji kry zy su wize run ko we go za li cza siê w tym 
kon te k œcie:
– zarz¹dza nie i dys try bu cjê in fo r ma cji ogra ni czaj¹cych ne ga ty w ne sku t ki kry zy -

su, a ta k ¿e przy wra caj¹cych do bre imiê or ga ni za cji,
– po dej mo wa nie dzia³añ maj¹cych na celu przy wró ce nie po zy tyw ne go wi ze run ku,
– nad zór i bie¿¹c¹ ana li zê do nie sieñ me dia l nych, w tym kre o wa ne go przez nie

wi ze run ku or ga ni za cji,
– szcze góln¹ dba³oœæ o po zy ty w ne re la cje ze stra tegi cz ny mi inte resa riu sza mi

zew nê trz ny mi i we wnê trz ny mi or ga ni za cji44. 
Pod su mo wuj¹c roz wa ¿a nia na te mat za sad PR w in sty tu cjach pu b li cz nych,

któ re pos³uguj¹ siê wspó³prac¹ z me dia mi jako na rzê dziem bu do wa nia ko mu ni -
ka cji spo³ecz nej, mar ke tin gu oraz zarz¹dza nia, a ta k ¿e kon fron tuj¹c je z trze ma
sta na mi fun kcjo no wa nia tych in sty tu cji, mo ¿ na po ku siæ siê o ich zbio r cze ze sta -
wie nie. Na le ¿y nad mie niæ, ¿e za sa dy chara ktery sty cz ne dla sta nu nor ma l ne go
fun kcjo no wa nia ty ch ¿e in sty tu cji maj¹ cha ra kter uni wer sa l ny. Z tego te¿ wzglê -
du, tak zo sta³y na zwa ne na po trze by ni nie j sze go opra co wa nia. W ogó l nym ujê -
ciu, za sa dy PR przed sta wio ne zo sta³y w po sta ci ka ta lo gu (ta bela 1).

Ta be la 1. Ka ta log za sad PR w od nie sie niu do sfe ry: me dia re la tions

KATALOG ZASAD PUBLIC RELATIONS W ODNIESIENIU DO SFERY:
MEDIA RELATIONS

Za sa dy uni wer sa l ne

1. Wyko rzy sty wa nie mo ¿ li wie wszy stkich ro dza jów me diów w ce lach PR.

2. Otwa r toœæ na kon ta kty i pie lêg no wa nie wspó³pra cy z me dia mi, w tym z dzien ni ka rza mi.

3. Ob sa dza nie sta no wisk w³aœci wych dzia³aniom PR oso ba mi z od po wied ni mi kwa lifi ka cja mi bran ¿o wy -
mi i spo³ecz ny mi.

4. Wy po sa ¿e nie rze cz ni ków pra so wych i spe cja li stów ds. PR w wie dzê i pra kty cz ne umie jê t no œci
(bran ¿o we, PR, tzw. miêk kie).

5. Tra kto wa nie dzien ni ka rzy jak pa r t ne rów w osi¹ga niu za³o¿o nych ce lów PR.

6. Uprzed nie nawi¹zy wa nie wspó³pra cy z dzien ni ka rza mi je sz cze za nim to oni wyjd¹ z tak¹ ini cja tyw¹.

7. Po dej mo wa nie przez pra co w ni ków w³aœci wych PR sa mo dzie l nych prób zbie ra nia/prze ka zy wa nia
in fo r ma cji dzien ni ka rzom, bez odsy³ania ich do in nych osób.

8. Wy so ka ku l tu ra oso bi sta w sto sun ku do przed sta wi cie li or ga ni za cji me dia l nych.

9. Sta³y kon takt tele fo ni cz ny pra co w ni ków w³aœci wych PR z dzien ni ka rza mi i po ten cjal ny mi Ÿród³ami
in fo r ma cji w in sty tu cji (np. prze³o¿o ny mi, ofi ce ra mi ope racy j ny mi).

10. Zwiêz³e fo r mu³owa nie kon kre t nych od po wie dzi.
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KATALOG ZASAD PUBLIC RELATIONS W ODNIESIENIU DO SFERY:
MEDIA RELATIONS

11. Bie¿¹ce info r mo wa nie me diów o wsze l kich aspe ktach dzia³al no œci in sty tu cji bez pie cze ñ stwa pub li cz -
ne go, na wet w przy pa d ku po ja wie nia siê przes³anek sta wiaj¹cych tê or ga ni zacjê w nie ko rzy st nym

œwie t le.

12. Umie jê t ne ko rzy sta nie z na rzê dzi me dia re la tions.

Za sa dy do da t ko we: stan re a go wa nia in sty tu cji pu b li cz nej na przed mio to we za gro ¿e nia

13. Ostrze ga nie i info r mo wa nie za gro ¿o nych spo³ecz no œci lo ka l nych przed za gro ¿e nia mi.

14. Pre zen ta cja wy³¹cz nie fa któw.

15. Prze ciw dzia³anie cha o so wi info rma cyj ne mu.

16. Przed sta wia nie opi nii pu b li cz nej ra mo we go pla nu dzia³añ.

17. Bu do wa nie za ufa nia spo³ecz ne go dla s³u¿b pu b li cz nych.

18. Sku pia nie siê na prio ry te tach.

19. Przy jê cie za³o¿e nia, ¿e za wsze mi kro fon jest w³¹czo ny, ka me ra rów nie¿, a wszy stko jest na gry wa ne.

20. Od po wied nie dys po no wa nie info r ma cja mi o ofia rach œmie r te l nych, ob ra ¿e niach i stra tach.

21. Jak naj szy b sze wy ko na nie nie zbêd nych roz mów tele fo ni cz nych z uwa gi na mo ¿ li woœæ prze chwy ce nia
ich tre œci.

22. Uni ka nie s³ów ne ga ty w nie na ce cho wa nych.

23. Za kaz prze li cza nia szkód na pie ni¹dze.

24. Uprzed nie przy go to wa nie oœwia d cze nia dla pra sy.

25. Za kaz u¿y wa nia stwier dze nia Bez ko men ta rza.

26. Przy zna wa nie siê do bra ku po twier dzo nych in fo r ma cji z jed no cze s nym od nie sie niem tego fa ktu
do ewen tu a l nej ko re kty w przysz³oœci.

27. Za kaz po da wa nia da nych oso bo wych ofiar œmie r te l nych przed po wia do mie niem o tym fa kcie ro dzin.

28. Sto so wa nie wy ra ¿eñ w pie r wszej oso bie li cz by mno giej (my), ce lem uto ¿ sa mia nia siê z in sty tucj¹
re pre zen to wan¹.

Za sa dy do da t ko we: stan kry zy su wize run ko we go in sty tu cji pu b li cz nej

29. Bie¿¹ce info r mo wa nie me diów o wsze l kich aspe ktach dzia³al no œci in sty tu cji, na wet w przy pa d ku po ja -
wie nia siê przes³anek sta wiaj¹cych tê or ga ni za cje w nie ko rzy st nym œwie t le.

30. W³aœci we zarz¹dza nie i dys try bu cja in fo r ma cji, któ re opu sz czaj¹ in sty tu cjê.

31. Nad zór i bie¿¹ca ana li za do nie sieñ me dia l nych, w tym kre o wa ne go przez nie wi ze run ku in sty tu cji.

32. Dba³oœæ o po zy ty w ne re la cje ze stra tegi cz ny mi inte resa riu sza mi zew nê trz ny mi i we wnê trz ny mi
in sty tu cji.

îród³o: opra co wa nie w³asne.

4. Przegl¹d za sad pu b lic re la tions: info r mo wa nie pu b li cz ne

Info r mo wa nie pu b li cz ne to pra w ny obo wi¹zek, rea li zo wa ny w Pol sce na pod -
sta wie re gu la cji usta wy o do stê p ne do in fo r ma cji pu b li cz nej45. Po wi nien on byæ
wype³nia ny przez:
– or ga ny w³adzy pu b li cz nej,
– or ga ny sa morz¹dów go spo da r czych i za wo do wych,
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– pod mio ty re pre zen tuj¹ce Skarb Pa ñ stwa (na pod sta wie od rê b nych prze pi sów),
– pod mio ty re pre zen tuj¹ce pa ñ stwo we oso by pra w ne albo oso by pra w ne sa mo -

rz¹du tery to rial ne go, a ta k ¿e inne pa ñ stwo we jed no stki orga niza cy j ne b¹dŸ jed -
no stki orga niza cy j ne sa morz¹du tery to rial ne go,

– pod mio ty re pre zen tuj¹ce inne ni¿ wska za ne po wy ¿ej oso by lub jed no stki orga -
niza cy j ne b¹dŸ wy ko nuj¹ce za da nia pu b li cz ne (np. z za kre su za pe w nia nia bez -
pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go),

– oso by pra w ne, w któ rych Skarb Pa ñ stwa, jed no stki sa morz¹du tery to rial ne go,
sa morz¹du go spo dar cze go b¹dŸ sa morz¹du za wo do we go maj¹ po zy cjê do mi -
nuj¹c¹ w ro zu mie niu prze pi sów o ochro nie kon ku ren cji i kon su men tów,

– zwi¹zki za wo do we (w tym zwi¹zki za wo do we s³u¿b pu b li cz nych) i ich or ga ni -
za cje,

– pa r tie po li ty cz ne.
Z uwa gi na pu b li cz ny cha ra kter in fo r ma cji, pra wo do niej maj¹ wszy stkie

pod mio ty, któ re wy ra ¿aj¹ wolê po zy ska nia in fo r ma cji pu b li cz nej. Pod kre œla to
treœæ mery to ry cz na wy ro ku WSA w Wa r sza wie z 30 kwie t nia 2007 r.46. Wy ni ka
z niej, ¿e z wnio skiem o udzie le nie in fo r ma cji pu b li cz nej, czy li ka ¿ dej in fo r ma cji
o spra wach pu b li cz nych47, mo¿e wyst¹piæ ka ¿ dy. Nie bra ne s¹ w tym przy pa d ku
pod uwa gê na wet in te re sy fa kty cz ne b¹dŸ pra w ne osób lub pod mio tów, któ re
zain tere so wa ne s¹ po zy ska niem przed mio to wej in fo r ma cji.

W kon te k œcie PR, in sty tu cje pu b li cz ne, zo bo wi¹zane s¹ in fo r mo waæ o48:
– swo jej or ga ni za cji,
– przed mio cie dzia³al no œci i ko m pe ten cjach,
– or ga nach i oso bach spra wuj¹cych w nich fun kcje i ich ko m pe ten cjach,
– za sa dach fun kcjo no wa nia tych pod mio tów,
– spo so bach sta no wie nia aktów publi czno pra w nych,
– sta nie, spo so bach, ko le j no œci przy j mo wa nia, za³atwia nia (w tym roz strzy ga nia)

spraw.
Jak wska zu je M. Ta be r na cka, na pod sta wie obo wi¹zuj¹cego sta nu pra wne go,

info r mo wa nie pu b li cz ne mo¿e od by waæ siê w na stê puj¹cych fo r mach prze ka zy -
wa nia in fo r ma cji49:
– udo stê p nia nie do ku men tów urzê do wych do wgl¹du,
– udzie la nie in fo r ma cji (ust nie b¹dŸ na pi œmie, z mo ¿ li wo œci¹ uprzed nie go prze -

two rze nia in fo r ma cji w ta kim za kre sie, w ja kim jest to isto t ne dla in te re su pu-
bli cz ne go),

– og³asza nie in fo r ma cji pu b li cz nych w Biu le ty nie In fo r ma cji Pu b li cz nej,
– udo stê p nia nie do ku men tów tra ktuj¹cych o po sie dze niach or ga nów w³adz pu-

bli cz nych   w kon te k œcie wy bo rów bez po œred nich,
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– og³asza nie in fo r ma cji po przez wy wie sze nie lub wy³o¿e nie ma te ria³ów info rma -
cy j nych w mie j s cach ogól nodo stê p nych,

– zain sta lo wa nie w mie j s cach ogól nodo stê p nych urz¹dzeñ, któ re umo ¿ li wiaj¹
swo bod ny do stêp i za po zna nie siê z tre œci¹ in fo r ma cji pu b li cz nej.
Mimo i¿ info r mo wa nie pu b li cz ne to obo wi¹zek na³o¿o ny na in sty tu cje pu b li -

cz ne przez pol skie akty pra w ne, sta no wi on fo r mê PR. Mo¿e byæ rów nie¿ wyko -
rzy sty wa ny jako na rzê dzie PR. 

Li cz ba za sad PR, któ re do tycz¹ na rzê dzio we go wy ko rzy sta nia info r mo wa nia
pub li cz ne go, jest mo c no ogra ni czo na z uwa gi na for mal no praw ne re gu la cje
w tym za kre sie. Nie mniej jed nak, po ni ¿ sza ta be la za wie ra pro po zy cjê ich kata lo -
go we go ujê cia.

Ta be la 2. Ka ta log za sad PR w od nie sie niu do sfe ry: info r mo wa nie pu b li cz ne

KATALOG ZASAD PUBLIC RELATIONS W ODNIESIENIU DO SFERY:
INFORMOWANIE PUBLICZNE

Za sa dy uni wer sa l ne

1. Rze te l ne i kom p le kso we wywi¹zy wa nie siê z na³o¿o nych przez usta wê o do stê p ie do in fo r ma cji
pu b li cz nej obo wi¹zków.

Za sa dy do da t ko we: stan re a go wa nia in sty tu cji pu b li cz nych na przed mio to we za gro ¿e nia

2. Za mie sz cza nie w po sta ci in fo r ma cji pu b li cz nej wy ty cz nych i in stru kcji na te mat pro bez pie cz nych
za cho wañ, za sad bez pie cze ñ stwa, spo so bów prze ciw dzia³ania ne ga ty w nym sku t kom za gro ¿eñ,

form po mo cy oso bom po szko do wa nym itp.

Za sa dy do da t ko we: stan kry zy su wize run ko we go in sty tu cji pu b li cz nych

3. Za mie sz cza nie w po sta ci in fo r ma cji pu b li cz nej spro sto wañ, ko men ta rzy i opi nii s³u¿¹cych od bu do wie
wi ze run ku in sty tu cji.

4. Info r mo wa nie pu b li cz ne o kon su l ta cjach spo³ecz nych spó j nych z przed mio tem  kry zy su wize run ko we go.

îród³o: opra co wa nie w³asne.

5. Przegl¹d za sad pu b lic re la tions: in ter ne to wy PR

Bli sko co trze ci cz³owiek na œwie cie ufa In ter ne to wi, co czwa r ty na to miast me -
diom spo³ecz no œcio wym. Wa r to do daæ, ¿e ob se r wu je siê w tym za kre sie ten den -
cjê wzro stow¹50. Po la cy ge ne ra l nie ufaj¹ me diom. Zna cz ny udzia³ w tym za ufa niu 
maj¹ wska za ni po wy ¿ej przed sta wi cie le gru py tzw. no wych me diów51. Pod kre œla to 
L. Ko nie czka, któ ra do wo dzi, ¿e dla sta le po wiê kszaj¹cego siê gro na u¿yt ko w ni -
ków, In ter net sta³ siê pie r wszym i naj bar dziej pod sta wo wym Ÿród³em in for ma cji,
opi nii, roz ry w ki, iden ty fi ka cji, mie j s cem wy mia ny pogl¹dów itp.52
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50 Ede l man Trust Ba ro me ter, http://www.ede l man.com/tru st- down lo ads/globa l - re sults-2, (21.03.13 r.).
51 TNS OBOP, Za ufa nie do me diów, Wa r sza wa 2002; Son da¿ TNS OBOP zrea li zo wa ny w dniach

9–11 ma r ca 2002 r. na repre zenta ty w nej, lo so wej 1017-o so bo wej ogól no po l skiej pró bie osób od 15. ro -
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%.

52 Ko nie czka L.: Na rzê dzia s³u¿¹ce do pro wa dze nia dzia³añ pu b lic re la tions na stro nach
in ter ne to wych ad mi ni stra cji pu b li cz nej, [w:] Pu b lic re la tions w sfe rze pu b li cz nej, wyd. cyt., s. 301.



Po wy ¿sze nawi¹za nia do wy ni ków ba dañ maj¹ za za da nie uz mys³owiæ fakt, ¿e
wy ko rzy sta nie in ter ne tu oraz jego mo ¿ li wo œci komu nika cy j nych mo¿e byæ nie -
zwy kle po mo c ne w osi¹ga niu ce lów PR in sty tu cji pu b li cz nych. Wa r to za zna czyæ, 
¿e owe wy ko rzy sta nie jest ro zu mia ne w kon te k œcie sze ro kim, wy kra czaj¹cym
zde cy do wa nie poza gra ni ce or ga ni za cji je dy nie in ter ne to wych kon fe ren cji pra so -
wych53. 

In ter ne to wy PR to, w nawi¹za niu do ogó l nej de fi ni cji PR, zarz¹dza nie komu -
ni ko wa niem miê dzy or ga ni zacj¹ a jej pub li cz no œci¹ przy wy ko rzy sta niu mo ¿ li -
wo œci In ter ne tu. Wiê cej, z uwa gi na fakt, ¿e In ter net to naj³atwie j sze i naj bar dziej
do stê p ne me dium dla ce lów pro mo cji, ja kie kie dy ko l wiek ist nia³o54, sta no wi ono
ogro m ny ob szar dzia³añ mar ke tin go wych or ga ni za cji.

Nawi¹zuj¹c do sfo r mu³owa nych przez Z. Kne ch ta za dañ PR w ad mi ni stra cji
pu b li cz nej, mia no wi cie opi nio wa nia do nie sieñ me dia l nych i wy da rzeñ, kre o wa -
nia image’u in sty tu cji i jej przed sta wi cie li, wy ja œ nia nia, prze ka zy wa nia i po zy ski -
wa nia in fo r ma cji, iden tyfi ko wa nia, kszta³to wa nia wi ze run ku, in te gro wa nia in -
sty tu cji z oto cze niem, sta no wie nia pla t fo r my dia lo gu zew nê trz ne go i we wnêtrz-
ne go, wspo ma ga nia edu ka cji, moni to ro wa nia opi nii pu b li cz nej i ko mu ni ka cji
kry zy so wej55, teza mówi¹ca o mo ¿ li wo œci re a li za cji ich wszy stkich przy wy ko rzy -
sta niu in ter ne tu wy da je siê tru i z mem w do bie ci¹g³ego po stê pu tech nolo gicz ne -
go i co raz po wszech nie jsze go do stê pu do da r mo wych na rzê dzi in ter ne to wych.

Do na rzê dzi in ter neto we go PR za li cza siê56:
– stro nê in ter ne tow¹ in sty tu cji pu b li cz nej,
– stro nê in ter ne tow¹ Biu le ty nu In fo r ma cji Pu b li cz nej,
– inne stro ny in ter ne to we,
– ze w nê trz ne biu ro pra so we,
– mo ni to ring me diów,
– blo gi,
– gru py i fora dys ku sy j ne,
– In tra net.

Stro na in ter ne to wa sta no wi niew¹tpli wie pod sta wo wy ro dzaj obe cno œci in sty -
tu cji pu b li cz nych w prze strze ni wir tu a l nej. Z pun ktu wi dze nia PR, isto t ne s¹
pub li ko wa ne w niej tre œci mery to ry cz ne oraz ich przy stê p ny uk³ad. Za L. Ko -
nieczk¹ zwra ca siê tu uwa gê na na stê puj¹ce ele men ty i za sa dy PR szcze gó³owo je
opi suj¹ce57:
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53 Ja cobs G.: Press con fe ren ces on the In ter net: Te ch no lo gy, me dia tion and ac cess in the news,
Jo u r nal of Pra gma tics 2011, nr 43, v. 7, s. 1900.

54 Le vi ne M.: Par ty zan c kie Pu b lic Re la tions w In ter ne cie, przek³. G. D¹bko wski, Pla cet, Wyd. 1,
Wa r sza wa 2003, s. 66.

55 Knecht Z.: dz. cyt., s. 10.
56 Ko nie czka L.: dz. cyt., s. 301–338.
57 Ta m ¿e, s. 301–338.



– stro nê g³ówn¹ (jak naj kró t szy czas wczy ty wa nia, czy te l ne i ja s ne pre zen to wa nie
za wa r to œci, pro fe sjo nal ne wra ¿e nie, u³atwia nie na wi ga cji po przez jasn¹ stru ktu -
rê i in tui cy j ne spo so by po ru sza nia siê po niej, este ty cz noœæ),

– dzia³ dla me diów b¹dŸ cen trum pra so we (kie ro wa ne do dzien ni ka rzy tre œci po -
win ny byæ pre zen to wa ne za po moc¹ stan dar do we go opro gra mo wa nia w wer -
sjach co naj mniej o dwie sta r szych od naj no wszej, lin ko wa nie za mie sz cza nych
ma te ria³ów do Ÿró de³ ze w nê trz nych, za mie sz cze nie da nych kon ta kto wych oso -
by b¹dŸ osób odpo wie dzia l nych za PR, w tym kon ta kty z me dia mi, wy ró ¿ nia -
nie fa któw i nag³ów ków ko sztem opi nii i ko men ta rzy),

– ne ws let ter (ko nie cz noœæ pre cyzy j ne go przy go to wa nia in fo r ma cji),
– RSS lub ATOM – fo r ma ty info r mo wa nia od bio r ców o po ja wiaj¹cych siê na

stro nach in ter ne to wych zmia nach (nad zór nad aktu a li zacj¹ stron in ter ne to -
wych, ko nie cz noœæ pre cyzy j ne go przy go to wa nia in fo r ma cji),

– e-Urz¹d (ko nie cz noœæ umo ¿ li wie nia pe ten tom za³atwia nia wiê kszo œci spraw
drog¹ ele ktro niczn¹ w myœl usta wy o info rma ty za cji dzia³al no œci pod mio tów
re a li zuj¹cych za da nia pu b li cz ne58, nad zór nad prze bie giem wdra ¿a nia tego sy -
ste mu, mo ¿ li woœæ reze r wo wa nia te r mi nów wi zyt w urzê dzie),

– ga le rie zdjêæ (utrzy my wa nie fo r ma l nej i pro fe sjo nal nej at mo s fe ry se r wi su,
mini ma li za cja ano ni mo wo œci w³oda rzy),

– obco jê zy cz ne wer sje se r wi sów in ter ne to wych (przyk³ada nie du ¿ej wagi do
profe sjona li za cji t³uma czeñ, uw z glêd nie nie naj bar dziej po pu la r nych w Pol sce
b¹dŸ w po szcze gó l nych re gio nach kra ju jê zy ków ob cych, dba nie o spó j noœæ ter -
mi no lo gii),

– u³atwie nia dla nie pe³no spra w nych (ko nie cz noœæ ana li zy po trzeb osób z  nie -
pe³no spra wno œcia mi, pro je kto wa nie stron zgod nie z wy ty cz ny mi Web Con tent 
Ac ces sibi li ty Gu i de li nes, za pe w nie nie mo ¿ li wo œci po wiê ksza nia b¹dŸ zmia ny
czcion ki, po wiê ksza nia ikon, kon tra sto wa nia wi do ku stro ny),

– wer sja mo bi l na (do sto so wa nie tre œci stro ny in ter ne to wej do mo ¿ li wo œci wy -
œwie t la nia jej w urz¹dze niach mo bi l nych – te le fo nach ko mór ko wych, ta b le tach, 
sma r t fo nach, pa l m to pach itp.),

– an kie ty, son da ¿e (ko nie cz noœæ do sto so wa nia tre œci py tañ do aktu a l nych po -
trzeb in sty tu cji, np. iden ty fi ka cji sy tu a cji kry zy su wize run ko we go, nad zór i ar -
chi wi za cja wy ni ków ba dañ),

– kon su l ta cje spo³ecz ne (ko nie cz noœæ do sto so wa nia tre œci py tañ do aktu a l nych
po trzeb in sty tu cji, nad zór i ar chi wi za cja wy ni ków ba dañ),

– fora dys ku sy j ne (ko nie cz noœæ za trud nie nia mo de ra to ra, bie¿¹cy mo ni to ring
tre œci za mie sz cza nych na fo rum),

– prze kie ro wa nia do po rta li spo³ecz no œcio wych (ko nie cz noœæ za trud nie nia mo -
de ra to ra, bie¿¹cy mo ni to ring tre œci za mie sz cza nych w po rta lach spo³ecz no œcio -
wych),
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58 Usta wa z 17 lu te go 2005 r. o info rma ty za cji dzia³al no œci pod mio tów re a li zuj¹cych za da nia
pu b li cz ne (DzU z 2005 r., nr 64, poz. 565, z póŸn. zm.).



– po czta ele ktro ni cz na (sta³y nad zór nad wia do mo œcia mi przy chodz¹cymi, ce lem 
re a li za cji pra wa pe ten ta do od po wie dzi na py ta nie w spra wach pu b li cz nych
w ci¹gu 14 dni).
Biu le tyn In fo r ma cji Pu b li cz nej to ko le j ny ro dzaj obe cno œci in sty tu cji pu b li cz -

nej w prze strze ni wir tu a l nej. Obok fun kcji info rma cy j nej, s³u¿y on iden ty fi ka cji
osób fun kcy j nych w in sty tu cji, a ta k ¿e wy ja œ nia niu z³o¿o nych kwe stii, któ re do -
tycz¹ in sty tu cji, jej ele men tów i spo so bów fun kcjo no wa nia. Za sa dy PR tra k tuj¹ce
o bu do wa niu wi ze run ku in sty tu cji za po œred ni c twem Biu le ty nu In fo r ma cji Pu b li -
cz nej zo sta³y opi sa ne w za³o¿e niach Sy ste mu Iden ty fi ka cji Wi zu a l nej BIP59.

In sty tu cje pu b li cz ne maj¹ mo ¿ li woœæ re da kcji b¹dŸ wspó³re da kcji  stron in -
ter ne to wych, se r wi sów lub pro gra mów s³u¿¹cych ce lom info rma cy j nym, edu ka -
cy j nym, spo³ecz nym itp. Ma to isto t ne zna cze nie z pun ktu wi dze nia osi¹ga nia ce -
lów PR. Bu du je bo wiem do da t ko we kana³y ko mu ni ka cji na dro dze in sty tu cja
pu b li cz na–oby wa tel, u³atwia jed no cze œ nie prze strze ga nie za sa dy czy te l no œci
g³ów nej stro ny in ter ne to wej in sty tu cji, na któ rej mog¹ zna j do waæ siê je dy nie od -
no œ ni ki do stron ko le j nych – opi suj¹cych szcze gó³owo zaan ga ¿o wa nie spo³ecz ne
te j ¿e in sty tu cji itp.

Ze w nê trz ne biu ro pra so we umo ¿ li wia od stêp do za awan so wa nych us³ug
info r ma ty cz nych za po œred ni c twem in ter ne to wej stro ny g³ów nej in sty tu cji pu-
bli cz nej. Mo¿e to zna cz nie u³atwiaæ nawi¹zy wa nie i utrzy my wa nie kon ta któw
z dzien ni ka rza mi i in ny mi klu czo wy mi inte resa riu sza mi dzia³añ i od dzia³ywañ
in sty tu cji.

Mo ni to ring me diów to jed no z pod sta wo wych za dañ osób odpo wie dzia l nych
za kszta³to wa nie wi ze run ku in sty tu cji pu b li cz nych. Wy ma ga bie¿¹cej ana li zy
info rma cy j nej. In ter net jest w tym przy pa d ku bar dzo po mo c nym me dium.

Blo gi, czy li pla t fo r my ko mu ni ka cji blo ge ra z oto cze niem, to ko le j ny in stru -
ment in ter neto we go PR. W kon te k œcie za sad PR na le ¿y dbaæ o ich oso bi sty ton,
mo ¿ li woœæ wy ra ¿a nia emo cji, ob ni ¿e nia re je stru jê zy ka wy po wie dzi, za mie sz cza -
nia ko men ta rzy. Z uwa gi na bez po œred nioœæ re la cji blo ger (np. mi ni ster, wo je wo -
da, ko men dant)–oby wa te le, wy ma ga siê od tego pie r wsze go od po rno œci oraz
spra w no œci komu nika ty w nej i per swa zy j nej, ce lem mini ma li za cji pra wdopo -
dobie ñ stwa wyst¹pie nia kry zy su wize run ko we go.

Udzia³ in sty tu cji pu b li cz nych w wy ra ¿a niu opi nii za po œred ni c twem grup i fo -
rów dys ku sy j nych po wi nien uw z glêd niaæ obe cnoœæ nie ucz ci wych za cho wañ po
stro nie ano ni mo wych in ter na utów. Za le ca siê ponad to ostro ¿ noœæ w pro wa dze -
niu tzw. kryp to re kla my, w tym w za ku pie us³ug kryp tore kla mo wych.

We wnê trz ne sie ci kom pu te ro we (In tra net) zde cy do wa nie u³atwiaj¹ ko mu ni -
ka cjê w ra mach or ga ni za cji. Jak nad mie nia T. So li ñ ski, „nie ko rzy st na sy tu a cja
wewn¹trz urzê du mo¿e prze no siæ siê na zewn¹trz, ob ni ¿aj¹c jego wi ze ru nek”60.
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59  http://www.bip.gov.pl/ar ti c les/prnt/44, 21.03.2013 r.
60 So li ñ ski T.: We wnê trz ne dzia³ania pu b lic re la tions w Sa morz¹dzie, [w:] Pu b lic Re la tions

w jed no stkach sa morz¹du tery to rial ne go, red. ten ¿e, D. Two rzyd³o, Wyd. WSIZ, Rze szów 2005, s. 60–62.



In tra net mo¿e zde cy do wa nie u³atwiæ prze ka zy wa nie in fo r ma cji po miê dzy po -
szcze gól ny mi ele men ta mi or ga ni za cji, ogra ni czaj¹c tym sa mym wsze l kie aspe kty 
niedo infor mo wa nia urzêd ni ków b¹dŸ fun kcjo na riu szy.

W li te ra tu rze przed mio tu zna leŸæ mo ¿ na wie le od nie sieñ i szcze gó³owych
opi sów wska za nych po wy ¿ej na rzê dzi in ter neto we go PR oraz ich za sto so wañ
prakty cz nych. W kon te k œcie kata lo go wa nia za sad PR, za sad nym  jest w tym miej -
scu podj¹æ pró bê ich spi sa nia (ta be la 3).

Ta be la 3. Ka ta log za sad PR w od nie sie niu do sfe ry: in ter ne to wy PR

KATALOG ZASAD PUBLIC RELATIONS W ODNIESIENIU DO SFERY:
INTERNETOWY PR

Za sa dy uni wer sa l ne

1. Dba³oœæ o otwa r toœæ wszy stkich przed sta wi cie li in sty tu cji na wy ko rzy sta nie in ter ne tu w ce lach PR.

2. Na sta wie nie na ko mu ni ka cjê dwu stronn¹.

3. Stwo rze nie fun kcjo na l nej, prze j rzy stej stro ny in ter ne to wej.

4. Wy ko rzy sta nie Biu le ty nu In fo r ma cji Pu b li cz nej jako na rzê dzia PR.

5. Bu do wa nie do da t ko wych kana³ów ko mu ni ka cji z oby wa te la mi po przez wspó³two rze nie i/lub re da kcjê 
in ter ne to wych stron o cha ra kte rze info rma cy j nym, edu ka cy j nym i spo³ecz nym.

6. Roz wi ja nie kon ta któw z dzien ni ka rza mi po przez in ter ne to we, ze w nê trz ne biu ro pra so we.

7. Pro wa dze nie przez de cy den tów i/lub in nych przed sta wi cie li in sty tu cji pu b li cz nych blo gów.

8. Akty w ny udzia³ w dys ku sjach pro wa dzo nych na pla t fo r mach wy mia ny opi nii (np. fo rach in ter ne to wych).

9. Wspie ra nie ko mu ni ka cji we wnê trz nej pla t form¹ In tra ne tow¹.

Za sa dy do da t ko we: stan re a go wa nia in sty tu cji pu b li cz nej na przed mio to we za gro ¿e nia

10. Za mie sz cza nie na stro nach in ter ne to wych wy ty cz nych i in stru kcji od no œ nie pro bez pie cz nych za cho -
wañ w kon te k œcie ra dze nia so bie oby wa te li ze sku t ka mi za gro ¿eñ bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go.

11. Bie¿¹cy mo ni to ring wir tu a l nej prze strze ni pu b li cz nej, w tym opi nii o de cy den tach i s³u¿ bach. 

Za sa dy do da t ko we: stan kry zy su wize run ko we go in sty tu cji pu b li cz nej

12. Bie¿¹cy mo ni to ring do nie sieñ me dia l nych i opi nii pu b li cz nej.

13. De men to wa nie pog³osek, pub li ko wa nie spro sto wañ.

14. Za mie sz cza nie ko men ta rzy eks per ckich po pra wiaj¹cych wi ze ru nek in sty tu cji.

15. Uwy pu kla nie po zy ty w nych ele men tów wi ze run ku in sty tu cji i jej spo³ecz nie oce nia nych jako po zy ty w -
ne do ko nañ.

îród³o: opra co wa nie w³asne.

6. Przegl¹d za sad pu b lic re la tions: pu b li ci ty

A. ¯bi ko wska tra ktu je pu b li ci ty jako wcze s ny mo del PR61.  Na zy wa ne jest na -
da wa niem rozg³osu, cza sa mi na wet zgod nie z za sad¹ nie wa ¿ ne  jak mówi¹, wa ¿ ne,
¿e mówi¹62. 

Pu b li ci ty jest bu do wa niem rozg³osu przy wy ko rzy sta niu œro d ków ma so we go
prze ka zu. Ma prze wa ¿ nie cha ra kter opera cyjno- takty cz ny, do ra Ÿ ny. Pu b li ci ty
prze pro wa dza ne jest zwy kle w szy b ki spo sób, ce lem osi¹gniê cia kró t ko trwa³ego
efe ktu63. 
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61  ¯bi ko wska A.: dz. cyt., s. 21.
62  M. Ta be r na cka, Na rzê dzia komu nika cy j ne…, s. 464.
63  Ga w ro ñ ski S.: dz. cyt., s. 17.



Uwi do cz nia siê na tym eta pie roz wa ¿añ bez po œred nia re la cja pu b li ci ty z me dia
re la tions. W od ró ¿ nie niu jed nak do me dia re la tions, pu b li ci ty:
– przed sta wia przed miot tra kto wa nia je dy nie w po zy ty w nym œwie t le, co mo¿e

na wet w zna cz nym sto p niu mi jaæ siê z prawd¹,
– odwo³uje siê do naj ni ¿ szych in styn któw od bio r ców,
– nie ko or dy nu je dzia³añ z uwa gi na fakt, i¿ ka ¿ da ak cja na da wa nia rozg³osu tra k -

to wa na jest indy widu a l nie,
– nie jest dia lo giem (wy ko rzy stu je je dy nie ko mu ni ka cjê jed no stronn¹, od na da w -

cy do od bio r cy),
– nie jest na sta wio ne na ugo do woœæ, kon stru kty wizm oraz ety cz noœæ64.

M. Ta be r na cka zwra ca uwa gê na bar dzo isto t ny aspekt pu b li ci ty – opie ra nie siê 
w zna cz nej mie rze na lu dz kich po trze bach i in styn ktach (m.in. po trze bie wy mia -
ny in fo r ma cji, cie ka wo œci, po trze bie wzbu dze nia po dzi wu b¹dŸ stra chu). Z te go
te¿ wzglê du nie zwy kle si l nym me cha ni z mem na pê dzaj¹cym roz pa try wa ne na -
rzê dzie PR jest plo t ka65. 

Do przyk³adów wy ko rzy sta nia pu b li ci ty w ujê ciu glo ba l nym oraz re gio na l nym
za li czyæ mo ¿ na uta r te na pod sta wie do wci pów prze ko na nia na te mat Szko tów,
blon dy nek oraz mia sta W¹cho cka. Do w³aœci wych na rzê dzi za li cza siê ponad to
utwo ry pi sa ne, fi l my oraz pio sen ki. Po wy ¿sze przyk³ady nie za my kaj¹ ob sza ru
po ten cja l nych za sto so wañ pu b li ci ty, s³u¿¹ je dy nie zo bra zo wa niu za sad jego od -
dzia³ywa nia na od bio r ców. Dla te go te¿, po mi mo ogra ni czo nych mo ¿ li wo œci
wp³ywu in sty tu cji pu b li cz nych na ich rozg³os, wa r to czy niæ kro ki w kie run ku
wyko rzy sty wa nia ist niej¹cych ju¿ pu b li ci ty, a ta k ¿e kre o wa nia ich nowo po wsta -
j¹cych od po wied ni ków 66.

Zna jo moœæ przed mio tu pu b li ci ty oraz me cha ni z mów rz¹dz¹cych tym ob sza -
rem dzia³añ i od dzia³ywañ jest nie zbêd na w pro ce sie fo r mu³owa nia w³aœci wych
za sad PR. Wie le ce lów in sty tu cji pu b li cz nych mo¿e zo staæ osi¹gniê tych dziê ki
spra w ne mu wy ko rzy sta niu tego na rzê dzia PR, z uspra w nia niem kwe stii usta wo -
da w czych w³¹cz nie67. Jako na rzê dzie PR, mo¿e wiêc zna leŸæ za sto so wa nie we
wszy stkich sta nach fun kcjo no wa nia in sty tu cji pu b li cz nych. W nawi¹za niu do
po wy ¿sze go, pro po zy cja ka ta lo gu za sad PR, w od nie sie niu do sfe ry pu b li ci ty, zo -
sta³a przed sta wio na w ta be li 4. 
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Ta be la 4. Ka ta log za sad PR w od nie sie niu do sfe ry: pu b li ci ty

KATALOG ZASAD PUBLIC RELATIONS W ODNIESIENIU DO SFERY:
PUBLICITY

Za sa dy uni wer sa l ne

1. Wyko rzy sty wa nie do ce lów pu b li ci ty ró¿ nych œro d ków ma so we go prze ka zu,
w ra mach ró ¿ nych ich ro dza jów.

2. Ukie run ko wa nie na do ta r cie do jak naj sze r sze go gro na od bio r ców, a przy naj mniej do klu czo wych
w kszta³to wa niu opi nii pu b li cz nej inte re sa riu szy in sty tu cji pu b li cz nych.

3. Sto so wa nie ce lem osi¹gniê cia szy b kie go, kró t ko trwa³ego efe ktu.

4. Przed sta wia nie przed mio tu tra kto wa nia wy³¹cz nie w po zy ty w nym œwie t le.

5. Wyko rzy sty wa nie in styn któw i po trzeb od bio r ców (w tym plo t ki).

6. Kon stru o wa nie ko mu ni ka cji wy³¹cz nie w jed nym kie run ku (od na da w cy do od bio r cy).

7. Mo ¿ li woœæ ode jœcia od za sad ugo do wo œci, kon stru kty wiz mu i ety ki.

Za sa dy do da t ko we: stan re a go wa nia in sty tu cji pu b li cz nych na przed mio to we za gro ¿e nia

8. Uka zy wa nie roli i mie j s ca in sty tu cji w sy ste mie bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go.

9. Pod kre œle nie udzia³u pra co w ni ków in sty tu cji w dzia³aniach na rzecz oby wa te li.

Za sa dy do da t ko we: stan kry zy su wize run ko we go in sty tu cji pu b li cz nych

10. Sku pia nie uwa gi opi nii pu b li cz nej na aspe ktach nie zwi¹za nych z kry zy sem wi ze run ko wym.

11. Fun da ment w pro ce sie od bu do wy nad szar pniê te go wi ze run ku.

12. Wy ko rzy sta nie do bu do wa nia no we go wi ze run ku in sty tu cji.

îród³o: opra co wa nie w³asne.

7. Pod su mo wa nie

PR to ob szar wie dzy nie zwy kle isto t ny dla fun kcjo no wa nia in sty tu cji pu b li cz -
nych. Tra ktu je siê go na wet jako nie za le¿n¹, pi¹t¹ obok pla no wa nia, orga ni zo wa -
nia, mo ty wo wa nia i kon tro lo wa nia, fun kcjê zarz¹dza nia or ga ni zacj¹ w ujê ciu
syn te ty cz nym. Li cz ne jego de fi ni cje roz sze rzaj¹ do da t ko wo przed miot tra kto wa -
nia o ko mu ni ka cjê spo³eczn¹ oraz mar ke ting. Wszy stkie wska za ne ele men ty
maj¹ du¿e zna cze nie w kon te k œcie bu do wa nia za ufa nia spo³ecz ne go do in sty tu cji
pu b li cz nych i pro wa dzo nych przez nie dzia³añ.

W li te ra tu rze przed mio tu na po tkaæ mo ¿ na na wie le prób po dzia³u PR. Roz -
wa ¿aj¹c PR in sty tu cji  pu b li cz nych, wa r to po chy liæ siê jed nak nie tyle nad ro dza -
ja mi, co na rzê dzia mi, z któ rych mo gli by sko rzy staæ urzêd ni cy b¹dŸ fun kcjo na -
riu sze pu b li cz ni. W gru pie tych na rzê dzi zna j duj¹ siê: wspó³pra ca z me dia mi
(me dia re la tions), info r mo wa nie pu b li cz ne, in ter ne to wy PR, pu b li ci ty, re la cje
z oby wa te la mi, ko mu ni ka cja we wnê trz na, to ¿ sa moœæ wi zu a l na in sty tu cji, wy da -
rze nia spe cja l ne, spon so ring, a ta k ¿e ba da nia i po zy ski wa nie fun du szy w ce lach
na uko wych.

Ar ty ku³ przed sta wia ka ta lo go we ujê cie za sad PR w od nie sie niu do na rzê dzi
wyko rzy sty wa nych w czte rech pie r wszych, wy mie nio nych sfe rach PR. Za³o¿e -
niem by³o ze sta wie nie ich w taki spo sób, by u³atwiæ ich ewen tu a l ne u¿y cie we
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wszy stkich trzech sta nach fun kcjo no wa nia in sty tu cji pu b li cz nej, isto t nych
z pun ktu wi dze nia PR, mia no wi cie w sta nie no r ma l nym, sta nie re a go wa nia na
za gro ¿e nia bez pie cze ñ stwa pub li cz ne go oraz sta nie kry zy su wize run ko we go.
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Ma g da le na GIKEWICZ

Rafa³ WRÓBEL

Pawe³ GROMEK

Re view of Pu b lic Relations’ Ru les in Pu b lic
In sti tu tions – Part 1

PR is a fun da men tal aspect of pu b lic institutions’ ac ti vi ty in both no r mal
and ab no r mal con di tions. It is de alt with as a fifth, in de pen dent
ma na ge ment fun c tion as well. As a ty po lo gy of PR ru les is tru ly pro ble ma tic
aspect, ob ject to ols use ful for pu b lic of fi cers are worth to take into
con si de ra tions. Gro up of the to ols is con sti tu ted by me dia re la tions, pu b lic
in fo r ma tion, pu b li ci ty, re la tions with ci ti zens, in ter nal com mu ni ca tion,
vi su al iden ti ty, spe cial events, spon so ring, scien ti fic re se a r ches and funds
win ning for scien ti fic ne eds. The first four in three, im po r tant to wards to PR
lo cus in the pu b lic sa fe ty sy stem, orga ni za tio nal con di tions (no r mal
con di tions, ima ge cri sis con di tions and re a c tion for pu b lic sa fe ty thre ats
con di tions) have been de scri bed.

Ke y words: pu b lic sa fe ty sy stem, pu b lic re la tions, PR.
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mgr Iwo na £AD ZIAK

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Szko l ni c two wy ¿sze w ob li czu kry zy su
fi nan so we go i go spo dar cze go

 1. Wstêp

Szko³y wy ¿sze od gry waj¹ bar dzo wa¿n¹ rolê w ¿y ciu spo³eczno -go spoda r czym 
kra ju, jak rów nie¿ na ob sza rze po szcze gó l nych re gio nów. Przy czy niaj¹ siê do po -
stê pu cywi liza cyj ne go – po przez do sta r cza nie wie dzy, prze pro wa dza nie ba dañ,
opra co wy wa nie no wych i inno wa cy j nych te ch no lo gii. Ucze l nie wy ¿sze do sta r -
czaj¹ wy so ko kwa lifi ko wa ne ka dry sto so w nie do po trzeb rynku pracy, jak te¿
kszta³tuj¹ ¿ycie spo³eczne i kulturalne.

W osta t nich la tach dosz³o do znacz¹cych zmian w fun kcjo no wa niu szko l ni c -
twa wy ¿sze go, do cze go przy czy ni³ siê œwia to wy kry zys fi nan so wy i go spo da r czy,
po stê puj¹ca glo ba li za cja, jak rów nie¿ nie ko rzy st na sy tu a cja demo gra fi cz na.
Nast¹pi³o zna cz ne os³abie nie po czu cia bez pie cze ñ stwa na ryn ku, co spo tê go wa³o
kon ku ren cjê miê dzy ucze l nia mi w wa l ce o stu den ta, jak rów nie¿ w za kre sie po zy -
ski wa nia œrodków na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ oraz badawczo-rozwojow¹.

Obe c nie w wa run kach pa nuj¹cej nie pe w no œci k³ad zie siê wiê kszy na cisk na
spra w noœæ zarz¹dza nia ucze l nia mi, w³aœci we wy zna cza nie ce lów i moni to ro wa -
nie osi¹ga nych wy ni ków za po moc¹ usta lo nych mie r ni ków. Ucze l nie, w celu
zwiê ksze nia konku rency j no œci swo jej ofe r ty edu ka cy j nej i ba da w czej, zmu szo ne
s¹ nie ustan nie do sto so wy waæ j¹ do zmian za chodz¹cych na ryn ku, po dej mo waæ
wspó³pra cê z bi z ne sem, utrzy my waæ do bre re la cje z inte resa riu sza mi. Pa nuj¹ca
sy tu a cja na ryn ku wrêcz wy ma ga od ucze l ni wy cho dze nia na prze ciw ocze ki wa -
niom klien tów oraz zapo trze bo wa niu ryn ku. Za cho dzi ko nie cz noœæ nie ustan ne -

W ni nie j szym ar ty ku le pod jê to pro ble ma ty kê fun kcjo no wa nia szkó³ wy ¿ -

szych w ob li czu trwaj¹cego ogól no œwia towe go kry zy su fi nan so we go i go -

spo dar cze go, w wa run kach po stê puj¹cej glo ba li za cji oraz wzra staj¹cej

kon ku ren cji na ryn ku. Szcze góln¹ uwa gê zwró co no na naj wa¿ nie j sze zmia -

ny zwi¹zane z re form¹ szko l ni c twa wy ¿sze go, sy tu a cjê ucze l ni wy ¿szych

w Po l s ce, spo sób ich fi nan so wa nia oraz osi¹gane przez ucze l nie wy ni ki fi -

nan so we.

S³owa klu czo we: szko l ni c two wy ¿sze, zarz¹dza nie szko l ni c twem, kry zys fi -

nan so wy i go spo da r czy, zmia ny demo gra fi cz ne, kon ku ren cja na ryn ku.

 
ei

 n
ei

 w
ó

m
O

 
D

A
E

L



go roz budo wy wa nia i mody fi ko wa nia swo jej ofe r ty w taki spo sób, aby zna laz³a
ona pra kty cz ne za sto so wa nie w go spo da r ce przy nosz¹c przed siê bio r com wy mier -
ne ko rzy œci w po sta ci zy sków z tytu³u pro wa dzo nej dzia³al no œci oraz umo ¿ li -
wiaj¹c jej rozwój.

 2. Re fo r ma szko l ni c twa wy ¿sze go

Sy stem szko l ni c twa wy ¿sze go w Pol sce w okre sie osta t nie go dwu dzie sto le cia
pod le ga bar dzo isto t nym zmia nom o cha ra kte rze pro gra mo wym i organiza -
cyjno-in stytucjo nal nym. Zmia ny te za pocz¹tko wa³a Usta wa z 12 wrze œ nia 1990 r. 
o szko l ni c twie wy ¿szym (DzU nr 65, poz. 386 z póŸn. zm.), któ ra ure gu lo wa³a
ca³okszta³t kwe stii zwi¹za nych z fun kcjo no wa niem ucze l ni wy ¿szych. Na pod -
sta wie prze pi sów tej usta wy za czê to two rzyæ i roz wi jaæ ucze l nie nie pub li cz ne. Do
1990 r. ist nia³y wy³¹cz nie pa ñ stwo we szko³y wy ¿sze. Zmia ny w sy ste mie
kszta³ce nia wpro wa dzo ne ustaw¹, da³y mo ¿ li woœæ stu dio wa nia na stu diach
dzien nych, za ocz nych, wie czo ro wych i ekste rni sty cz nych. Dwu sto p nio wy sy -
stem kszta³ce nia umo ¿ li wi³ kon tynu o wa nie na uki po uko ñ cze niu stu diów li cen -
cja c kich lub in ¿y nie r skich na studiach drugiego stopnia, czyli studiach
magisterskich, okreœlanych jako studia magisterskie uzupe³niaj¹ce. 

Ko le j ne wa ¿ ne zmia ny w sy ste mie szko l ni c twa wy ¿sze go wpro wa dzi³a Usta wa 
z 26 cze r w ca 1997 r. o wy ¿szych szko³ach za wo do wych (DzU nr 96, poz. 590
z póŸn. zm.). Usta wa ta stwo rzy³a pod sta wy pra w ne do zak³ada nia wy ¿szych
szkó³ za wo do wych przy go to wuj¹cych stu den tów do wy ko ny wa nia kon kre t nych
za wo dów, uzy skuj¹cych tytu³ zawodowy licencjata lub in¿yniera. 

Wa ¿ ny krok w kie run ku uporz¹dko wa nia szko l ni c twa wy ¿sze go w Pol sce po -
czy ni³a Usta wa z 27 li pca 2005 r. Pra wo o szko l ni c twie wy ¿szym (DzU z 2012 r.
poz. 572 z póŸn. zm.), któ ra za czê³a obo wi¹zy waæ od 2005 r. Usta wa ta po³¹czy³a
za gad nie nia uno r mo wa ne wcze œ niej w usta wie z 12 wrze œ nia 1990 r. o szko l ni c -
twie wy ¿szym oraz w usta wie z 26 cze r w ca 1997 r. o wy ¿szych szko³ach za wo do -
wych. Uno r mo wa nia za wa r te w usta wie maj¹ na celu do sto so wa nie pol skie go sy -
ste mu edu kacy j ne go do stan dar dów œwia to wych, a w szcze gó l no œci eu ro-
pe j skich1.

Do roz wo ju ilo œcio we go i ja ko œcio we go szko l ni c twa wy ¿sze go w Pol sce przy -
czy ni³o siê pod pi sa nie 19 cze r w ca 1999 r. Stra te gii Bo lo ñ skiej przez mi ni strów
edu ka cji 29 pañstw eu ro pe j skich, w tym Pol skê. Wœród naj istot nie j szych zmian
po czy nio nych w tym za kre sie na le ¿y wy mie niæ: wpro wa dze nie trzech sto p ni
kszta³ce nia oraz pro ce dur oce ny ja ko œci, jak te¿ wdro ¿e nie obli gato ry j nie od
1 sty cz nia 2007 r. sy ste mu trans fe ru pun któw kre dy to wych ECTS (Eu ro pe an
Cre dit Trans fer and Ac cu mu la tion Sy stem) od po wia daj¹cych efe ktom kszta³ce -
nia. Za sa dy i spo sób sto so wa nia pun któw ECTS okre œla Roz porz¹dze nie Mi ni -
stra Na uki i Szko l ni c twa Wy ¿sze go. Obe c nie obo wi¹zuje Roz porz¹dze nie z 14 wrzeœ -
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nia 2011 r. w spra wie wa run ków i try bu prze no sze nia osi¹gniêæ stu den ta (DzU
z 2011 r. nr 201, poz. 1187). Nowe pra wo o szko l ni c twie wy ¿szym umo ¿ li wi³o
prze no sze nie i uz na wa nie wy ni ków osi¹gniê tych przez stu den ta w ucze l ni ma cie -
rzy stej oraz poza ucze l ni¹ ma cie rzyst¹, w tym w ucze l niach za gra ni cz nych. Zmia -
ny te po zy ty w nie wp³ywaj¹ na umiê dzyna rodo wia nie szko l ni c twa wy ¿sze go.
Umo ¿ li wiaj¹ one miê dzy in ny mi roz wój mo bi l no œci stu den tów i pra co w ni ków,
np. w ra mach pro gra mu Era s mus.

Pa ñ stwa cz³on ko wskie Unii Eu ro pe j skiej re a li zuj¹ od 2010 r. now¹ stra te giê
roz wo ju Unii Eu ro pe j skiej „Eu ro pa 2020. Stra te gia na rzecz inte li gent ne go
i zrów nowa ¿o ne go roz wo ju sprzy jaj¹cego w³¹cze niu spo³ecz ne mu” (Eu ro pe
2020: a stra te gy for smart, su sta ina b le and in clu si ve growth, COM (2010) 2020,
Brus sels, 3.3.2010)2. Jest ona kon ty nu acj¹ oraz roz wi niê ciem Stra te gii Li z bo ñ -
skiej rea li zo wa nej przez Uniê Eu ro pejsk¹ w la tach 2000–2010. Stra te gia ta ma
szcze gó l ne zna cze nie w ob li czu ist niej¹cych trud no œci spo wo do wa nych przez
œwia to wy kry zys fi nan so wy, któ ry wywo³a³ re ce sjê oraz w sy tu a cji wy stê puj¹cych
pro ble mów zwi¹za nych z fun kcjo no wa niem stre fy euro. W okre sie kry zy su
w spo sób wy ra Ÿ ny uja w ni³y siê s³abo œci go spo dar ki i fi nan sów Unii Eu ro pe j skiej. 
W osta t nim cza sie spo tê go wa³y siê rów nie¿ ba rie ry roz wo ju Wspól no ty. Zo sta³y
one wywo³ane przez po stê puj¹c¹ glo ba li za cjê, de fi cyt za so bów na tu ra l nych oraz
sta rze nie siê spo³eczeñstw zachod nioeu rope j skich. Ko mi sja Eu ro pe j ska jako
dzia³ania pro roz wo jo we uz na je ra dy ka l ne zmia ny, któ re po win ny wyjœæ na prze -
ciw wspó³cze s nym ba rie rom roz wo ju Wspól no ty. Zmia ny te sta wiaj¹ na bu do wê
inno wa cy j nej, eko lo gi cz nej oraz przy ja z nej spo³ecze ñ stwu go spo dar ki. Stra te gia
Eu ro pa 2020 wska zu je na trzy wza je m nie ze sob¹ powi¹zane prio ry te ty3: 
1) roz wój inte li gen t ny: roz wój go spo dar ki opa r tej na wie dzy i in no wa cji;
2) roz wój zrów no wa ¿o ny: wspie ra nie go spo dar ki efe kty w niej ko rzy staj¹cej z za so -

bów, bar dziej przy ja z nej œro do wi sku i bar dziej kon ku ren cyj nej;
3) roz wój sprzy jaj¹cy w³¹cze niu spo³ecz ne mu: wspie ra nie go spo dar ki o wy so kim

po zio mie za trud nie nia, za pe w niaj¹cej spó j noœæ spo³eczn¹ i te ry to rialn¹.
Jed nym z nad rzêd nych ce lów stra te gii Eu ro pa 2020, któ re za pre zen towa no

w ta be li 1 jest osi¹gniê cie in wes ty cji w ba da nia i roz wój w wy so ko œci 3% PKB
Unii (w Pol sce 1,7%). 

Grun town¹ re fo r mê na uki w Pol sce przy niós³ pa kiet sze œciu ustaw pod zbio -
row¹ nazw¹ „Bu du je my na wie dzy – re fo r ma na uki dla roz wo ju Pol ski”, któ ry
wszed³ w ¿y cie od 1 paŸ dzie r ni ka 2010 r.4. Pa kiet ten obe j mu je: Prze pi sy wpro wa -
dzaj¹ce usta wy re fo r muj¹ce sy stem na uki oraz usta wy o za sa dach fi nan so wa nia
na uki, Pol skiej Aka de mii Nauk, In sty tu tach Ba da w czych, Na ro do wym Cen trum 
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2 Nowa Stra te gia Roz wo ju Unii Eu ro pe j skiej Eu ro pa 2020, Po rtal In te gra cji i Roz wo ju, http://euro -
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Ba dañ i Roz wo ju oraz Na ro do wym Cen trum Na uki. Na pod sta wie tego pa kie tu
ustaw wpro wa dzo no nowy spo sób fi nan so wa nia ba dañ na uko wych oraz zmie nio -
no kry te ria wyko rzy sty wa nia œro d ków fi nan so wych na ba da nia. Ce lem pa kie tu
jest rów nie¿ stwo rze nie wa run ków do wspó³pra cy na uki z go spo dark¹.

Ta be la 1. Cele krajo we przed sta wio ne przez Pol skê w ra mach stra te gii „Eu ro pa 2020”

Cele pañstw cz³on ko wskich Pol ska5 Unia Eu ro pe j ska

Sto pa za trud nie nia (w %) Zwiê ksze nie wska Ÿ ni ka za trud nie nia osób
w wie ku 20–64 lata do co naj mniej 71%

75%

Ba da nia i roz wój w % PKB Osi¹gniê cie po zio mu nak³adów
na dzia³al noœæ B+R rów ne go 1,7%

3%

Cele do tycz¹ce ogra ni cze nia
emi sji CO2

Zmnie j sze nie zu ¿y cia ene r gii pie r wo t nej
o 13,6 Mtoe 

–20% (w sto sun ku do
po zio mów z 1990 r.)

Przed wcze s ne za ko ñ cze nie
na uki (%)

Zmnie j sze nie do 4,5% od se t ka m³od zie ¿y nie -
kon ty nu uj¹cej na uki w wie ku 18–24 lat

z wy kszta³ce niem co naj wy ¿ej gimnazjalnym

10%

Wy kszta³ce nie wy ¿sze (w %) Zwiê ksze nie do 45% od se t ka osób w wie ku od
30–34 lat po sia daj¹cych wy ¿sze wy kszta³cenie

40%

Zmnie j sze nie li cz by lud no œci
za gro ¿o nej ubó stwem lub
wy klu cze niem spo³ecz nym

(w li cz bie osób)

1 500 000 20 000 000

Od 1 paŸ dzie r ni ka 2011 r. wesz³a w ¿y cie Usta wa z 18 ma r ca 2011 r. o zmia nie
usta wy Pra wo o szko l ni c twie wy ¿szym, usta wy o sto p niach na uko wych i ty tu le
na uko wym oraz o sto p niach i ty tu le w za kre sie sztu ki oraz o zmia nie nie któ rych
in nych ustaw (DzU nr 84, poz. 455). Usta wa ta wpro wa dzi³a zmia ny, któ re zwiê k -
szy³y au to no miê pro gra mów szkó³ wy ¿szych po przez li k wi da cjê cen tra l nych sy -
ste mów i pro gra mów kszta³ce nia. Zwiê kszo no swo bo dê ucze l niom w za kre sie
two rze nia no wych, au to rskich kie run ków stu diów. Ponad to do pol skie go sy ste -
mu szko l ni c twa wpro wa dzo no Krajo we Ramy Kwa li fi ka cji, dziê ki cze mu dy p lo -
my wy da wa ne przez pol skie ucze l nie bêd¹ mog³y byæ po rów ny wa ne z dy p lo ma -
mi ucze l ni za gra ni cz nych. W ra mach re fo r my szko l ni c twa wy ¿sze go wpro wa -
dzo ny zo sta³ ta k ¿e tryb kon ku r so wy przy kwa li fi ka cji na stu dia do kto ran c kie
oraz na wszy stkie sta no wi ska nauko wo-dy dakty cz ne na ucze l niach. Zmia nie uleg³y
za sa dy po dej mo wa nia lub kon tynu o wa nia do dat ko we go za trud nie nia przez na -
uczy cie li aka de mi c kich, przez co ogra ni czo no wie lo eta to woœæ na uczy cie li aka de -
mi c kich. Zno weli zo wa na 1 paŸ dzie r ni ka 2011 r. Usta wa Pra wo o szko l ni c twie
wy ¿szym wpro wa dzi³a obo wi¹zek do ko ny wa nia nie rza dziej ni¿ raz na dwa lata
okre so wej oce ny wszy stkich na uczy cie li aka de mi c kich w za kre sie dzia³al no œci
na uko wej, dy da kty cz nej i orga niza cy j nej. 

Po œród wa ¿ nych ce lów wpro wa dze nia re fo r my na le ¿y rów nie¿ wy mie niæ
zwiê ksze nie in te gra cji ucze l ni z oto cze niem spo³eczno -go spoda r czym po przez
mo ¿ li woœæ kszta³ce nia przy udzia le pra co da w cy b¹dŸ te¿ na jego zle ce nie. Pro gra -
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my stu diów o pro fi lu pra kty cz nym mog¹ byæ two rzo ne przy udzia le osób re pre -
zen tuj¹cych or ga ni za cje spo³ecz ne, go spo da r cze i pu b li cz ne. Ucze l nie zo sta³y zo -
bo wi¹zane do moni to ro wa nia lo sów za wo do wych ab so l wen tów, co powinno
u³atwiæ dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Obe c nie do da t ko we fi nan so wa nie szko l ni c twa wy ¿sze go w wiê kszym sto p niu
za le ¿y od ja ko œci kszta³ce nia stu den tów oraz ja ko œci pro wa dzo nych ba dañ na -
uko wych. Wpro wa dzo ne zmia ny umo ¿ li wiaj¹ po zy ski wa nie œro d ków fi nan so -
wych w dro dze kon ku r sów za rów no przez ucze l nie pu b li cz ne jak i nie pub li cz ne.
Do da t ko we œro d ki mog¹ otrzy maæ naj le p sze jed no stki, któ re uzy ska³y sta tus
Krajo wych Na uko wych Oœro d ków Wiod¹cych6.

W ra mach re fo r my sy ste mu szko l ni c twa wy ¿sze go w ce lach stabi liza cy j nych
od roku 2012/2013 zo sta³y okre œlo ne li mi ty przy jêæ na stu dia. Ucze l nie mog¹ jed -
nak wnio sko waæ o zwiê ksze nie li mi tu przy jêæ stu den tów na dany rok
akademicki.

3. Sy tu a cja na ryn ku szko l ni c twa wy ¿sze go w Pol sce

Sy stem szko l ni c twa wy ¿sze go w Pol sce sk³ada siê z ucze l ni pu b li cz nych i nie -
pub li cz nych. Obe c nie w Pol sce fun kcjo nu je ogó³em 470 ucze l ni: 132 ucze l nie
pu b li cz ne (w tym 2 ucze l nie s³u¿b pa ñ stwo wych nad zo ro wa nych przez Mi ni stra
Spraw We wnê trz nych: Wy ¿sza Szko³a Po li cji w Szczy t nie i Szko³a G³ówna
S³u¿by Po ¿a r ni czej) oraz 338 ucze l ni nie pub li cz nych. W ucze l niach tych kszta³ci 
siê oko³o 2 mi lio nów stu den tów. Pol ska osi¹ga je den z naj wy ¿szych na œwie cie
wska Ÿ ni ków sko la ry za cji oraz naj wiêksz¹ li cz bê in sty tu cji szko l ni c twa wy ¿sze go
w Eu ro pie7. 

Z wy kre su 1 wy ni ka, ¿e do 2011 r. w Pol sce su kce sy w nie przy by wa³o szkó³
wy ¿szych. Od 1991 r. po wstaj¹ ucze l nie nie pub li cz ne i od tego roku w ko le j nych
la tach na stê pu je wzrost ich li cz by. Od 2010 r. za czy na ma leæ li cz ba uczelni
niepublicznych.

Dane za pre zen towa ne na wy kre sie 2 po ka zuj¹, ¿e w ko le j nych la tach ro œ nie
li cz ba ab so l wen tów szkó³ wy ¿szych. Taki stan rze czy wy ni ka z tego, ¿e oso by
uro dzo ne w la tach, kie dy by³ wy¿ demo gra fi cz ny, obe c nie koñcz¹ stu dia wy ¿sze.
To po wo du je, ¿e sta le przy by wa ab so l wen tów koñcz¹cych stu dia wy ¿sze.

Z wy kre su 2 wy ni ka, ¿e od roku aka demi c kie go 1990/1991 do roku aka demi c -
kie go 2011/2012 li cz ba stu den tów w Pol sce wzros³a pra wie piê cio kro t nie, a li cz ba 
ab so l wen tów pra wie dzie wiê cio krot nie. Pocz¹wszy od roku aka demi c kie go
2005/2006, kie dy li cz ba stu den tów osi¹gnê³a naj wy¿sz¹ wa r toœæ (1953,8 tys.),
w ko le j nych la tach na stê pu je sy ste maty cz ny spa dek ogó l nej li cz by kszta³c¹cych
siê stu den tów. W ci¹gu osta t nich sze œciu lat ich li cz ba zmnie j szy³a siê o 9,71%, tj.
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o 189,8 tys. osób. Stan ten zo sta³ spo wo do wa ny zmia na mi demo gra ficz ny mi, któ -
re po wo duj¹, ¿e jest co raz mniej kan dy da tów na studia wy¿sze. W ostatnich
latach maleje liczba ludnoœci w wieku 19–24 lat.

W roku aka de mi c kim 2011/2012 w 4608 szko³ach wy ¿szych wszy stkich ty pów
kszta³ci³o siê 1764,1 tys. stu den tów9. W po rów na niu z ro kiem po prze dnim li cz ba
stu den tów kszta³c¹cych siê w tych szko³ach zma la³a o 4,2%. Wœród 460 szkó³
wy¿ szych (³¹cz nie ze szko³ami re so r tów ob ro ny na ro do wej oraz spraw we wnê trz -
nych), 132 by³y ucze l nia mi pub li cz ny mi, w któ rych kszta³ci³o siê  1245,9 tys.
osób (70,6% ogó³u stu den tów), w tym 317,9 tys. osób na pie r wszym roku stu -
diów). W sto sun ku do roku ubieg³ego li cz ba stu den tów kszta³c¹cych siê w ucze l -
niach pu b li cz nych zma la³a o 1,2% (tj. o 15,3 tys. osób).

Na pocz¹tku roku aka demi c kie go 2011/2012 fun kcjo no wa³o 328 ucze l ni nie -
pub li cz nych, w któ rych kszta³ci³o siê 518,2 tys. stu den tów (tj. 29,4% ogó³u stu den -
tów), w tym 117,1 tys. osób stu dio wa³o na pie r wszym roku stu diów. W po rów na niu 
z ro kiem po prze dnim li cz ba ucze l ni nie pub li cz nych nie zmie ni³a siê, zma la³a zaœ
li cz ba m³od zie ¿y stu diuj¹cej w tych szko³ach o 10,7% (tj. o 61,9 tys. osób).  

Ma lej¹ca  li cz ba stu den tów przy jed no cze œ nie ni skiej li cz bie uro dzeñ po wo -
du je sta rze nie siê spo³ecze ñ stwa oraz po stê puj¹cy ni¿ demo gra fi cz ny i na le¿¹ do
naj bar dziej znacz¹cych sym pto mów kry zy su edu ka cji w Pol sce. Ni ska li cz ba uro -
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Wy kres 1. Li cz ba szkó³ wy ¿szych w Pol sce w la tach 1990–2012

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.

8 Li cz ba nie uw z glêd nia ucze l ni, w któ rych w li sto pa dzie 2011 r. nie by³o stu den tów ani ab so l wen -
tów.

9 Szko³y wy ¿sze…, Wa r sza wa 2012, s. 25–30.



dzeñ nie gwa ran tu je ju¿ od ponad 20 lat pro stej za stê powa lno œci po ko leñ. Od
1989 r. w Pol sce utrzymuje siê okres depresji urodzeniowej.

Na zmnie j sza nie siê li cz by osób stu diuj¹cych mo¿e mieæ rów nie¿ wp³yw
wpro wa dze nie przez Usta wê Pra wo o szko l ni c twie wy ¿szym obo wi¹zku po bie ra -
nia op³at od stu den tów stu diuj¹cych na dru gim i ko le j nych kie run kach stu diów,
w sy tu a cji pog³êbiaj¹cego siê kry zy su sku t kuj¹cego ob ni ¿e niem siê sto py ¿y cio -
wej wiê kszo œci Po la ków. Do ob ni ¿e nia zain tere so wa nia stu dia mi wy ¿szy mi przy -
czy ni³a siê rów nie¿ mnie j sza ch³on noœæ ryn ku, po go r sze nie siê sta nu go spo dar ki
oraz spo wo l nie nie PKB. Zgod nie z pro gno za mi In sty tu tu Nauk Eko no mi cz nych 
PAN, sy tu a cja na ryn ku pra cy ci¹gle siê po ga r sza. Bez ro bo cie jest naj wy ¿sze od
sze œciu lat, a na pocz¹tku bie¿¹cego roku sto pa bez ro bo cia reje stro wa ne go prze -
kro czy³a 14%. Na ko niec roku prze wi du je siê, ¿e sto pa bez ro bo cia reje stro wa ne go 
wy nie sie 14,2%10. W okre sie od pocz¹tku kry zy su w 2008 r. zwiê kszy³o siê
niedopasowanie strukturalne na polskim rynku pracy, a wzrost bezrobocia ma
charakter nie tylko cykliczny, ale i strukturalny. 

Spo wo l nie nie pol skiej go spo dar ki za uwa ¿a l ne od 2009 r. jest g³ów nie sku t -
kiem po tê ¿ nej re ce sji w Eu ro pie i Sta nach Zjed no czo nych. Naj bar dziej do tkniê ci 
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bez ro bo ciem i nie do bo rem miejsc pra cy wsku tek ogól no œwia to wej re ce sji s¹ lu -
dzie m³odzi. W 2011 r. œred ni od se tek osób nieza tru d nio nych, nie uczê sz cza -
j¹cych do szko³y i nie ucze st nicz¹cych w szko le niach (NEET) w gru pie wie ko wej
15–29 lat w kra jach OECD wy niós³ 16%, zaœ wœród osób w wie ku 25–29 lat
osi¹gn¹³ 20%11. 

Obe c nie du¿y wp³yw na polsk¹ go spo dar kê ma rów nie¿ trwaj¹ca re ce sja
w stre fie euro. Wed³ug da nych Eu ro sta tu, w maju 2013 r. sto pa bez ro bo cia wœród
m³od zie ¿y po ni ¿ej 25. roku ¿y cia w ca³ej Unii Eu ro pe j skiej wy nios³a 23,1%. Naj -
ni ¿ sze bez ro bo cie jest w Nie mczech, Au strii i Ho lan dii 7,6–10,6%. Naj wy ¿sze
bez ro bo cie jest w Gre cji (59,2%), w Hi sz pa nii (56,5%) oraz w Po rtu ga lii (42,1%)12. 
Wed³ug da nych Eu ro sta tu stopa bezrobocia w Polsce wynios³a w maju 10,7%.

W celu roz wi¹za nia pro ble mu bez ro bo cia Ko mi sja Eu ro pe j ska za le ca po -
szcze gó l nym krajom – w ra mach pa kie tu na rzecz za trud nie nia m³od zie ¿y – po -
dej mo wa nie dzia³añ gwa ran tuj¹cych, ¿e ka ¿ dy m³ody cz³owiek otrzy ma do brej
ja ko œci ofe r tê pra cy, usta wi cz ne kszta³ce nie i szko le nie za wo do we, ofe r tê pra kty -
ki lub sta ¿u w ci¹gu czte rech mie siê cy od mo men tu utra ty pra cy lub uko ñ cze nia
for ma l ne go kszta³ce nia13.

Zgod nie z prze widy wa nia mi INE PAN, rok 2013 bê dzie dla pol skiej go spo -
dar ki ro kiem wy ra Ÿ nej de ko niun ktu ry go spo da r czej, a te m po wzro stu go spo dar -
cze go wy nie sie oko³o 1,5%, czy li bê dzie naj ni ¿ sze od ponad dzie siê ciu lat14. Ist -
nie je ponad to ryzyko narastania d³ugu publicznego.

Wy ni ki pro gno zy przed sta wio nej w ra po r cie „Hi g her Edu ca tion to 2030”,
w la tach 2005–2020 sy g na li zuj¹, ¿e na sku tek zmian demo gra fi cz nych (przy in -
nych czyn ni kach nie zmie nio nych) li cz ba stu den tów w Pol sce mo¿e spaœæ o ok.
45%. Ra port pro gno zu je, ¿e w ¿ad nym z prze anali zo wa nych przez OECD kra jów, 
pro cen to wy uby tek li cz by stu den tów w wy ni ku zmian demo gra fi cz nych nie bê -
dzie tak du¿y jak w Pol sce15.

Obe c nie ucze l nie wy ¿sze dzia³aj¹ w wa run kach si l nej kon ku ren cji miê dzy
ucze l nia mi o za siê gu œwia to wym. Taki stan rze czy spo wo do wa³a m.in. po stê -
puj¹ca glo ba li za cja, mo ¿ li woœæ ³atwe go do stê pu do in fo r ma cji oraz dy na mi cz ny
jej przep³yw w ob rê bie ca³ego œwia ta. W ten spo sób sta³y siê do stê p ne dla stu den -
tów ofe r ty us³ug edukacyjnych renomowanych uczelni z ca³ego œwiata.
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roz wo ju szko l ni c twa wy ¿sze go w Pol sce: glo ba li za cja, de mo gra fia i zmia ny spo³eczno -go spoda r cze,
s. 28. Po zy ska no z: http://www.na uka.gov.pl/fi le a d min/user_up lo ad/Fi nan so wa nie/fun du sze_eu ro pe j -
skie/PO_KL/Pro je kty_sy ste mo we/20100727_Etap_2_uwa run ko wa nia_roz wo ju_SW_glo ba li za cja__
de mo gra fia_i_zmia ny.pdf.



In nym czyn ni kiem po wo duj¹cym siln¹ kon ku ren cjê na ryn ku us³ug edu ka cyj -
nych jest du¿y kry zys demo gra fi cz ny, o któ rym wspo mnia no wcze œ niej. Ucze l nie 
s¹ zmu szo ne  wa l czyæ o stu den ta. Po stê puj¹cy ni¿ demo gra fi cz ny przy czy nia siê
do ob ni ¿e nia po zio mu sko la ry za cji w Pol sce w po rów na niu do wcze œ nie j szych
lat. W ko le j nych la tach pro gno zu je siê da l sze, zna cz ne zmnie j sze nie li cz by stu -
diuj¹cych. Ni¿ demo gra fi cz ny mo¿e do pro wa dziæ do ko nie cz no œci za mkniê cia
nie któ rych kie run ków czy na wet za mkniê cia dzia³al no œci przez wie le ucze l ni
z przy czyn eko no mi cz nych. Naj bar dziej za gro ¿o ne s¹ ucze l nie nie pub li cz ne,
szcze gó l nie te mnie j sze, dla któ rych ka ¿ de zmnie j sze nie wp³ywu op³at za us³ugi
edu ka cy j ne mo¿e spo wo do waæ po wa ¿ ne pro ble my fi nan so we. Ucze l nie pu b li cz ne
rów nie¿ znacz¹co od czu³y ni¿ demo gra fi cz ny, gdy¿ bar dzo zma la³a w nich li cz ba
stu den tów na stu diach nie sta cjona r nych.

W sy tu a cji g³êbo kie go kry zy su demo gra ficz ne go ucze l nie zmu szo ne s¹ wy pra -
co waæ op ty ma l ne stra te gie dzia³ania umo ¿ li wiaj¹ce im prze trwa nie. Z po wo du
po stê puj¹cego ni¿u demo gra ficz ne go wie le ucze l ni nie wy ko rzy stu je zna ko mi tej
in fra stru ktu ry, jak rów nie¿ sal dy da kty cz nych, ja ki mi dys po nu je, co pod wy ¿sza
ko szty kszta³ce nia przy pa daj¹ce na jed ne go stu den ta. Wy so kie jed no stko we ko -
szty kszta³ce nia ob ni ¿aj¹ po zy cjê kon ku ren cyjn¹ ucze l ni na ryn ku. W celu le p -
sze go do pa so wa nia swo jej ofe r ty edu ka cy j nej do zg³asza ne go po py tu, któ ry ci¹gle 
siê zmie nia, za cho dzi ko nie cz noœæ po dej mo wa nia przez ucze l nie wspó³pra cy
z prze dsiê bior ca mi. Si l ne zo rien to wa nie siê na po trze by przed siê bio r ców w za -
kre sie dzia³al no œci go spo da r czej w da nym re gio nie mo¿e byæ szans¹ na
uruchomienie nowych kierunków oraz specjalnoœci. Obecnie obserwuje siê
wzrost zainteresowania naukami technicznymi i œcis³ymi. 
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Wy kres 3. Pro gno za li cz by stu den tów w latach 2015, 2020 i 2025 w wy bra nych kra jach OECD,
przy za³o¿e niu sta³ej sto py par ty cy pa cji (2005=100)

îród³o: [7].



 4. Nak³ady na szko l ni c two wy ¿sze w Pol sce

Pol ska jest kra jem, w któ rym nak³ady na szko l ni c two wy ¿sze s¹ zbyt ni skie.
Wy ni ka to z da nych opra co wa nych przez OECD [10]. Po mi mo i¿ wy da t ki na
szko l ni c two wy ¿sze li czo ne w od nie sie niu do PKB jest zbli ¿o ne do œred niej kra -
jów OECD, to bior¹c pod uwa gê li cz bê kszta³c¹cych siê stu den tów, po ziom wy -
da t ków na stu den ta sy tu u je Pol skê na jed nym z osta t nich miejsc w Eu ro pie16.

Wy so koœæ wy da t ków na szko l ni c two wy ¿sze w kra jach OECD jako % PKB
przed sta wio no na wy kresie 4.

Wy so koœæ nak³adów na szko l ni c two wy ¿sze w Pol sce w la tach 2000–2012
w wa r to œciach no mi na l nych oraz w re la cji do PKB przed sta wio no w ta be li 2.

Ta be la 2. Wy so koœæ wy da t ków pu b li cz nych na szko l ni c two wy ¿sze w Pol sce oraz PKB
w la tach 2000–2012

Lata

Pro dukt
krajo wy
brut to

(w mln z³)

Wy da t ki na
szko l ni c two wy ¿sze

Udzia³ w PKB (w %)

z bu d¿e tu
pa ñ stwa

bu d¿e tu jed no stek
sa morz¹du

tery to rial ne go

³¹cz nie ze
œro d ków

pu b li cz nych

2000 744 378 5 326,70 20,4 5 347,10 0,72

2001 779 564 6 370,70 32,6 6 403,30 0,82

2002 808 578 6 829,60 38,6 6 868,20 0,85

2003 843 156 7 049,20 28,2 7 077,40 0,84

2004 924 538 8 822,30 31,9 8 854,20 0,96

2005 983 302 9 676,50 76,8 9 753,30 0,99

2006 1 060 031 9 888,70 122 10 010,70 0,94

2007 1 176 737 10 701,40 143,5 10 844,90 0,92

2008 1 275 432 11 091,00 100 11 191,00 0,88
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Wy kres. 4. Wy da t ki na in sty tu cje szko l ni c twa wy ¿sze go w kra jach OECD
jako % PKB (2010 r.)

îród³o: [10].

16 Edu ca tion at a Glan ce 2013: OECD In di ca tors, Ta b le B1.1a, s. 176. http://www.oecd.org/edu/
eag2013%20% 28eng%29—FINAL%2020%20Ju ne%202013.pdf.



Lata

Pro dukt
krajo wy
brut to

(w mln z³)

Wy da t ki na
szko l ni c two wy ¿sze

Udzia³ w PKB (w %)

z bu d¿e tu
pa ñ stwa

bu d¿e tu jed no stek
sa morz¹du

tery to rial ne go

³¹cz nie ze
œro d ków

pu b li cz nych

2009 1 344 383 11 654,50 197 11 851,50 0,88

2010 1 416 585 11 722,40 70,2 11 792,60 0,83

2011 1 523 245 12 009,20 72,8 12 082,00 0,79

2012 1 595 300 12 606,70 50 12 656,70 0,79

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS oraz Krajo we go Pro gra mu Re form 2020,
aktu a li za cja 2013/2014 przy jê te go przez Radê Mi ni strów 30 kwie t nia 2013 r., s. 8, http://ec.eu ro pa.eu/eu -
ro pe2020/pdf/nd/nrp2013 _po land_pl.pdf.

Ana li za po wy ¿szych da nych wy ka zu je, ¿e od 2005 r. na stê pu je sy ste maty cz ny
spa dek nak³adów pu b li cz nych na szko l ni c two wy ¿sze w od nie sie niu do PKB co
przed sta wio no na wykresie 5. 

Ni ¿ sze nak³ady na szko l ni c two wy ¿sze przy czy niaj¹ siê do po ga r sza nia sta nu
in fra stru ktu ry dy da kty cz nej i ba da w czej ucze l ni. Od 2010 r. brak jest dofi nan so -
wa nia ba dañ w³as nych, a œro d ki na ba da nia sta tu to we roz dzie la ne s¹ wed³ug
kate go ry za cji na uko wej jed no stek. Po zy ski wa nie œro d ków na pro je kty badawcze
i rozwojowe odbywa siê w drodze konkursów.

Wed³ug da nych sta ty sty cz nych GUS, w la tach 2007–2011 od no to wa no wzrost 
udzia³u nak³adów we wnê trz nych w Pol sce na ba da nia i roz wój w PKB o 0,2%,
wo bec spa d ku o 0,07% w la tach 2001–200617. Wska Ÿ nik nak³adów we wnê trz nych
na B+R do PKB wyniós³ w 2011 r. 0,77%.
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Wy kres 5. Nak³ady na szko l ni c two wy ¿sze w la tach 2000–2012

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.

17 Na uka i te ch ni ka w Pol sce w 2011 roku, GUS, Wa r sza wa 2012, tab. 1, str. 49.



W 2010 r. Pol ska za j mo wa³a 20 po zy cjê wœród kra jów Unii Eu ro pe j skiej pod
wzglê dem wie l ko œci wska Ÿ ni ka in ten syw no œci prac B+R, któ ry by³ 2,7 razy ni ¿ -
szy ni¿ dla ca³ej Unii Eu ro pe j skiej. Wed³ug wstê p nych da nych za 2011 r. in ten syw -
noœæ prac B+R w Pol sce w sto sun ku do UE-27 jest ni ¿ sza o 1,26%. Wska Ÿ nik 3%
osi¹gnê³a je dy nie Fin lan dia, Szwe cja i Da nia. W Pol sce wska Ÿ nik ten nie prze -
kro czy³ 1%. 
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Wy kres 6. Wska Ÿ nik in ten syw no œci prac B+R (GERD/PKB) w wy bra nych kra jach Eu ro py

îród³o: [17].



Dzia³al noœæ badaw czo- rozwo jo wa by³a fi nan so wa na w 2011 r. g³ów nie z bu -
d¿e tu pa ñ stwa (6,5 mld z³). W se kto rze szko l ni c twa wy ¿sze go œro d ki po chodz¹ce
z bu d¿e tu pa ñ stwa wy no si³y 45,6%, w tym w szko³ach pu b li cz nych 43,9%.
W 2011 r. nast¹pi³ wzrost udzia³u w fi nan so wa niu B+R przed siê biorstw o 3,7%
do po zio mu 2,9 mld z³, co sta no wi³o 28,1% wszy stkich nak³adów. Œro d ki po zy -
ska ne z za gra ni cy sta no wi³y 13,4% wszy stkich nak³adów (1,2 mld z³), œro d ki
szkó³ wy ¿szych 2,4% (0,3 mld z³)18.

Œro d ki asy g no wa ne przez rz¹d na ba da nia i pra ce roz wo jo we w 2011 r. wy -
nios³y 6719,0 mln z³ i sta no wi³y one 0,44% PKB. By³y one ni ¿ sze wo bec 2010 r.
(7555,9 mln z³, co wy nios³o 0,53% PKB).

W Pol sce prze zna cza siê zbyt ni skie nak³ady na ba da nia w od nie sie niu do in -
nych kra jów i œred niej w Unii Eu ro pe j skiej. Wy stê pu je ni ski udzia³ se kto ra pry -
wa t ne go w fi nan so wa niu prac badaw czo-ro zwo jo wych w Pol sce. Na to miast
za³o¿e nia opra co wa ne przez rz¹d w 2008 r. wska zuj¹ jako je den z nie zbêd nych
wa run ków prze pro wa dze nia re fo r my sy ste mu na uki i szko l ni c twa wy ¿sze go
wzrost fi nan so wa nia z bu d¿e tu o 0,158% PKB ro cz nie (bez œro d ków z fun du szy
stru ktu ra l nych UE) do ce lo wo do 2013 r.19.

Wy ró ¿ niaj¹c¹ siê w³aœci wo œci¹ fi nan so wa nia na uki w Pol sce na tle miê dzy -
naro do wym jest wy so ki (naj wy ¿szy wœród kra jów OECD i Unii Eu ro pe j skiej)
udzia³ wy da t ków z bu d¿e tu pa ñ stwa na B+R. W la tach 2008–2009 wy no si³ on
oko³o 60%. Œred nia dla pañstw Unii Eu ro pe j skiej wy no si³a 35%, a w kra jach
OECD 30%20. Od 2010 r. nast¹pi³ wzrost fi nan so wa nia na uki œro d ka mi po -
chodz¹cymi ze Ÿró de³ za gra ni cz nych. W la tach 2009–2011 wy so koœæ wy da t ków
bu d¿e tu pa ñ stwa na na ukê w ra mach czê œci 28 wy no si³a: 4 568 222 tys. z³
w 2009 r., 5 890 351,3 tys. z³ w 2010 r., 6 545 396,9 w 2011 r.21.

 5. Wy ni ki fi nan so we w pol skim szko l ni c twie wy ¿szym

Ucze l nie po dej muj¹ wie le dzia³añ w celu do sto so wa nia swo jej dzia³al no œci do
dy na mi cz nie zmie niaj¹cych siê wa run ków oto cze nia oraz spro sta nia œwia to wej
kon ku ren cji. Sta raj¹ siê po zy ski waæ œro d ki fi nan so we dla pro wa dze nia w³as nej
dzia³al no œci, przy stê puj¹c do og³asza nych kon ku r sów czy po przez sprze da¿ wy -
ni ków ba dañ. Sy tu a cja wy ma ga, by zarz¹dza nie fi nan sa mi by³o ra cjo na l ne, a po -
dej mo wa ne dzia³ania przy no si³y odpowiednie osi¹gniêcia i efekty w rea li zo wa -
nych zadaniach.

Z ana li zy da nych zapre zen to wa nych na wy kre sie 7 wy ni ka, ¿e w ko le j nych la -
tach rosn¹ przy cho dy szkó³ wy ¿szych. W po rów na niu z 2000 r. by³y one wy ¿sze
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18 Na uka i te ch ni ka …, GUS, Wa r sza wa 2012, s. 50.
19 Pro jekt za³o¿eñ re fo r my sy ste mu na uki i szko l ni c twa wy ¿sze go, MNiSW, Wa r sza wa 2008, s. 19,

http://www. ue.wroc.pl /p/roz ne/fo l der_mnis.pdf.
20 In fo r ma cja o wy ni kach kon tro li: Wy ko rzy sta nie œro d ków pu b li cz nych na na ukê, NIK,

KNO-4101-08-00/2011, http://www.nik.gov.pl/plik/id.4361.vp.6190.pdf, s. 68.
21 In fo r ma cja o wy ni kach kon tro li Wy ko rzy sta nie œro d ków pu b li cz nych…, op. cit., s. 14.



w 2011 r. o 113,8%. Osi¹gany wy nik fi nan so wy net to spa da po 2009 r. W 2011 r.
by³ on ni ¿ szy w sto sun ku do 2009 r. o oko³o 45%. Mo ¿ na przyj¹æ, ¿e kry zys go -
spo da r czy przy czy ni³ siê do po go r sze nia ren to w no œci sprze da ¿y net to w szko l ni c -
twie wy ¿szym.

Ta be la 3. Pod sta wo we ka te go rie fi nan so we w szko³ach wy ¿szych w Pol sce
w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

Lata
Przy cho dy

ogó³em
Ko szty ogó³em

Wy nik fi nan so wy
brut to

Obci¹¿e nia
wy ni ku

fi nan so we go

Wy nik fi nan so wy
net to

2000 9 528 612,7 8 989 927,3 537 855,30 2 664,90 535 190,40

2001 10 535 454,70 9 914 258,50 621 402,90 3 350,40 618 052,50

2002 10 987 746,2 10 590 911,3 396 873,10 2 208,70 394 664,40

2003 11 691 663,4 11 311 989,5 379 291,50 1 447,10 377 844,40

2004 13 127 245,4 12 798 357,4 328 871,9 2 275,5 326 596,4

2005 14 837 731,8 14 423 809,5 409 656,0 3 050,9 406 605,1

2006 15 465 644,8 15 048 776,1 394 856,4 2 984,6 391 871,8

2007 16 755 366,90 15 912 109,0 825 854,4 4 680,1 821 174,3

2008 17 567 012,1 16 888 036,6 679 219,3 3 801,0 675 418,3

2009 18 613 516,8 17 764 080,0 849 913,6 3 718,1 846 195,5

2010 19 725 961,8 19 078 385,4 647 028,6 2 565,9 644 462,7

2011 20 368 127,9 19 900 714,5 467 906,3 3 277,9 464 628,4

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS (Szko³y wy ¿sze i ich fi nan se w la tach
2000–2011).
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Wy kres 7. Kszta³to wa nie siê pod sta wo wych ka te go rii fi nan so wych w szko³ach wy ¿szych w Pol sce
w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.



Na wy kre sie 8 przed sta wio no bar dzo siln¹ za le ¿ noœæ, jaka za cho dzi miê dzy
po no szo ny mi ko szta mi i osi¹ga ny mi przy cho da mi przez ucze l nie w Pol sce. Wa r -
toœæ wspó³czyn ni ka dete r mi na cji dla tych zmien nych jest bli ska 1 i wy no si
0,9981. Wie l koœæ ko sztów dzia³al no œci w wy ra Ÿ nym sto p niu za le ¿y od wie l ko œci
po zy ska nych przy cho dów.

Z wy kre su 9 wy ni ka, ¿e po 2009 r. osi¹gany przez ucze l nie wy nik fi nan so wy
net to w ko le j nych la tach przy bie ra ten den cjê spadkow¹.
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Wy kres 8. Za le ¿ noœæ miê dzy ko szta mi a przy cho da mi w szko³ach wy ¿szych w Pol sce w la tach
2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.
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Wy kres 9. Kszta³to wa nie siê wy ni ku fi nan so we go net to w szko³ach wy ¿szych w Pol sce
w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.



Ta be la 4. Pod sta wo we ka te go rie fi nan so we w pu b li cz nych szko³ach wy ¿szych w Pol sce
w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

Lata Przy cho dy ogó³em Ko szty ogó³em
Wy nik fi nan so wy

brut to

Obci¹¿e nia
wy ni ku

fi nan so we go

Wy nik fi nan so wy
net to

2000 8 041 747,7 7 802 570,2 239 057,00 829 238 228,00

2001 8 779 892,30 8 461 803,20 318 254,00 1 218,20 317 035,80

2002 9 092 866,1 8 967 367,2 125 642,90 1 212,70 124 430,20

2003 9 683 948,30 9 560 205,50 123 520,00 691,5 122 828,50

2004 11 017 947,1 10 850 555,9 167 408,2 1 299,1 166 109,1

2005 12 563 040,9 12 339 555,5 219 250,3 935,4 218.314,9

2006 13 011 691,7 12 782 930,6 206 474,1 747,3 205 726,8

2007 14 090 743,1 13 469 746,3 603 614,5 1 656,6 601 957,9

2008 14 790 623,4 14 334 517,0 456 456,4 1 168,5 455 287,9

2009 15 557 163,6 14 970 631,3 587 219,2 1 146,4 586 072,8

2010 16 552 810,4 16 054 342,3 497 876,3 1 467,8 496 408,5

2011 17 190 000,8 16 799 519,5 390 842,3 1 334,3 389 508,0

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS (Szko³y wy ¿sze i ich fi nan se w la tach
2000–2011).

Po rów nuj¹c wy ni ki fi nan so we ucze l ni pu b li cz nych i nie pub li cz nych, oka zu je
siê, ¿e wy nik fi nan so wy ucze l ni nie pub li cz nych spa da po 2009 r. w szy b szym tem -
pie ni¿ ucze l ni pu b li cz nych. W osta t nich la tach wy nik fi nan so wy net to ucze l ni
nie pub li cz nych uleg³ zna cz ne mu po go r sze niu. Ana li zuj¹c wy ni ki fi nan so we net -
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Wy kres 10. Kszta³to wa nie siê pod sta wo wych ka te go rii fi nan so wych w pu b li cz nych szko³ach
wy ¿szych w Pol sce w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.



to ucze l ni za lata 2000–2011 stwier dza siê, ¿e w 2011 r. w sto sun ku do 2000 r. wy -
nik fi nan so wy net to ucze l ni nie pub li cz nych  jest ni ¿ szy o 74,7%. Na to miast wy -
nik fi nan so wy net to ucze l ni pu b li cz nych w ana lo gi cz nym okre sie wzrós³
o 63,5%, cho cia¿ w osta t nich la tach rów nie¿ ule ga zmnie j sze niu. 

Ta be la 5. Pod sta wo we ka te go rie fi nan so we w nie pub li cz nych szko³ach wy ¿szych
w Pol sce w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

Lata
Przy cho dy

ogó³em
Ko szty
ogó³em

Wy nik fi nan so wy
brut to

Obci¹¿e nia
wy ni ku

fi nan so we go

Wy nik fi nan so wy
net to

2000 1 486 865,00 1 187 357,10 298 798,30 1 835,90 296 962,40

2001 1 755 562,40 1 452 455,30 303 148,90 2 132,20 301 016,70

2002 1 894 880,10 1 623 544,10 271 230,20 996,00 270 234,20

2003 2 007 715,10 1 751 784,00 255 771,50 755,60 255 015,90

2004 2 109 298,30 1 947 801,50 161 463,70 976,40 160 487,30

2005 2 274 690,90 2 084 254,00 190 405,70 2 115,50 188 290,20

2006 2 453 953,10 2 265 845,50 188 382,30 2 237,30 186 145,00

2007 2 664 623,80 2 442 362,70 222 239,90 3 023,50 219 216,40

2008 2 776 388,70 2 553 519,60 222 762,90 2 632,50 220 130,40

2009 3 056 353,20 2 793 448,70 262 694,40 2 571,70 260 122,70

2010 3 173 151,40 3 024 043,10 149 152,30 1 098,10 148 054,20

2011 3 178 127,10 3 101 195,00 77 064,00 1 943,60 75 120,40

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS (Szko³y wy ¿sze i ich fi nan se w la tach
2000–2011).
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Wy kres 11. Kszta³to wa nie siê pod sta wo wych ka te go rii fi nan so wych w nie pub li cz nych szko³ach
wy ¿szych w Pol sce w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.



Ren to w noœæ net to sprze da ¿y w ucze l niach pu b li cz nych w skra j nych la tach
ba da ne go okre su kszta³towa³a siê na po zio mie: 2,96% i 2,27%, na to miast w ucze l -
niach nie pub li cz nych: 19,97% i 2,36%. Za uwa ¿a siê za tem, ¿e pa nuj¹cy ni¿ demo -
gra fi cz ny, jak te¿ trwaj¹cy kry zys go spo da r czy, ma szcze gó l nie isto t ny wp³yw na
spa dek ren to w no œci ucze l ni nie pub li cz nych. Wska Ÿ ni ki ren to w no œci ucze l ni
nie pub li cz nych zbli ¿y³y siê do po zio mu osi¹ga ne go przez ucze l nie pu b li cz ne.
Z u wa gi na wy stê puj¹cy ni¿ demo gra fi cz ny oraz pa nuj¹cy na ca³ym œwiecie
kryzys, wskaŸniki te mog¹ w najbli¿szych latach ulec dalszemu spadkowi.

Dane za pre zen towa ne na wy kre sach 12 i 13 wy ka zuj¹, ¿e za cho dzi bar dzo si l -
na za le ¿ noœæ miê dzy po no szo ny mi ko szta mi i osi¹ga ny mi przy cho da mi. Ma to
mie j s ce za rów no w ucze l niach pu b li cz nych, jak i nie pub li cz nych w Pol sce. Wa r -
toœæ wspó³czyn ni ka dete r mi na cji dla tych zmien nych jest bli ska 1. Wspó³czyn -
nik dete r mi na cji w przy pa d ku szkó³ pu b li cz nych wy no si 0,9984, a w przy pa d ku
szkó³ nie pub li cz nych – 0,9935. Wie l koœæ ko sztów dzia³al no œci w wy ra Ÿ nym sto p -
niu za le ¿y od wie l ko œci osi¹ga nych przy cho dów.  

Z ana li zy da nych zapre zen to wa nych na po wy ¿szych wy kre sach wy ni ka, ¿e
w o sta t nich la tach osi¹gany wy nik fi nan so wy przy bie ra po 2009 r. ten den cjê ma -
lej¹c¹ za rów no w ucze l niach pu b li cz nych, jak i nie pub li cz nych. Z uwa gi na
utrzy muj¹c¹ siê re ce sjê go spo darcz¹ oraz pog³êbiaj¹cy siê ni¿ demo gra fi cz ny,
mo ¿ na do mnie my waæ, ¿e ten den cja spa d ko wa mo¿e utrzy my waæ siê w naj bli ¿ -
szych latach, a w szczególnoœci w uczelniach niepublicznych. 
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Wy kres 12. Za le ¿ noœæ miê dzy ko szta mi a przy cho da mi w pu b li cz nych szko³ach wy ¿szych w Pol sce
w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.
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Wy kres 14. Kszta³to wa nie siê wy ni ku fi nan so we go net to w pu b li cz nych szko³ach wy ¿szych
w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.
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Wy kres 13. Za le ¿ noœæ miê dzy ko szta mi a przy cho da mi w nie pub li cz nych szko³ach wy ¿szych
w Pol sce w la tach 2000–2011 (w tys. z³)

îród³o: opra co wa no na pod sta wie da nych sta ty sty cz nych GUS.



 6. Pod su mo wa nie

Œwia to wy kry zys fi nan so wy i go spo da r czy, maj¹cy swo je od zwier cied le nie
w Eu ro pie, jak i rów nie¿ w Pol sce, wp³yn¹³ na zwiê ksze nie ry zy ka pro wa dzo nej
dzia³al no œci przez ucze l nie wy ¿sze. Ponad to wzra staj¹ce bez ro bo cie oraz trud no -
œci fi nan so we po wo duj¹ mnie j sze zain tere so wa nie stu dia mi wy ¿szy mi. Rosn¹ca
kon ku ren cja na ryn ku us³ug edu ka cy j nych, w ob li czu pog³êbiaj¹cego siê ni¿u
demo gra ficz ne go, stwa rza ko nie cz noœæ ci¹g³ego wzbo ga ca nia przez ucze l nie
ofe r ty edu ka cy j nej i ba da w czej, po pra wy ja ko œci ofe ro wa nych us³ug, otwie ra nia
no wych kie run ków stu diów w jê zy kach ob cych, któ re przy ci¹gnê³yby stu den tów
za gra ni cz nych. Sy tu a cja wy ma ga, aby rea li zo wa ne pro gra my i kie run ki na ucza -
nia by³y zgod ne z wy mo ga mi ryn ku oraz do sto so wa ne do po trzeb stu den tów
i pra co da w ców. Musz¹ one spe³niaæ obli gato ry j ne wy ma ga nia sy ste mu ich cer ty -
fi ka cji i akre dy ta cji. 

Zmia ny demo gra fi cz ne w osta t nich la tach wska zuj¹, ¿e w naj bli ¿ szych la tach
nie usta bi li zu je siê sy tu a cja demo gra fi cz na, a wrêcz pog³êbi siê ni¿ demo gra fi cz -
ny. Z uwa gi na po wy ¿sze, ucze l nie po win ny roz sze rzaæ swoj¹ ofe r tê edu ka cyjn¹
dla osób w ró ¿ nym wie ku, uru cha miaæ nowe fo r my kszta³ce nia skie ro wa ne do
osób, któ re ju¿ po sia daj¹ wy kszta³ce nie wy ¿sze. Umo ¿ li wia³oby to pog³êbia nie
ko m pe ten cji i po sze rza nie wie dzy – ju¿ wcze œ niej zdo by tej w tra kcie stu diów
– da lej na stu diach pody p lo mo wych, do kto ran c kich oraz za wo do wych szko le -
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niach spe cjali sty cz nych. Ponad to ofe r ty ba da w cze opa r te na inno wa cy j nych roz -
wi¹za niach win ny byæ dostosowane przez uczelnie do potrzeb gospodarki, a ich
udzia³ w innowacyjnoœci gospodarki winien wzrastaæ.

Dla za pe w nie nia re a li za cji us³ug na wy so kim po zio mie, za cho dzi ko nie cz noœæ 
po zy ski wa nia przez ucze l nie do da t ko wych œro d ków fi nan so wych, wcho dze nia
we wspó³pra cê z przed siê bior ca mi oraz spe cja li sta mi z ró ¿ nych dzie dzin ¿y cia
go spo dar cze go, roz wi ja nia wspó³pra cy miê dzy naro do wej, otwie ra nia siê na
kszta³ce nie stu den tów z in nych kra jów w zwi¹zku z postêpuj¹c¹ globalizacj¹
w szko l ni c twie wy¿szym.

Dla po pra wy swo jej konku rency j no œci oraz po le p sze nia miejsc pol skich
ucze l ni w ran kin gach miê dzyna ro do wych, ucze l nie po win ni dbaæ o dobr¹ ja koœæ
kszta³ce nia, za trud nia nie wy so ko kwa lifi ko wa nej ka dry dy da kty cz nej, po le p sza nie 
wa run ków stu dio wa nia oraz in fra stru ktu ry, d¹¿yæ do zwiê ksza nia li cz by pu b li ka -
cji i cy to wañ.

Gwa³to w noœæ za chodz¹cych zmian oraz wzrost li cz by tych zmian, któ rych nie 
da siê prze wi dzieæ i za pla no waæ, wy ma ga od ka dry zarz¹dzaj¹cej i kie ro w ni czej
zdo l no œci do szy b kiej iden ty fi ka cji i oce ny po ja wiaj¹cych siê zmian, iden ty fi ka cji 
szans i hie rar chi za cji ry zyk, uru cho mie nia od po wied nich dzia³añ oraz
przewidywania mo¿liwych reakcji.

W trud nej sy tu a cji dla wiê kszo œci firm, w tym i ucze l ni, naj wa¿ nie j sze jest,
aby spra w nie ra dziæ so bie z ko le j ny mi fa za mi roz wo ju ryn ku i rosn¹cym po zio -
mem kon ku ren cji. W tym celu na le ¿y: byæ bar dziej atra kcy j nym pa r t ne rem dla
klien ta ni¿ kon ku ren cja, stwo rzyæ do bry wi ze ru nek or ga ni za cji w oczach na sze go 
klien ta. Dla za pe w nie nia le p szych i trwa l szych efe któw ko ñ co wych po dej mo wa -
nych dzia³añ, w celu spro sta nia wy so kiej kon ku ren cji na ryn ku, nie zbêd ne jest
dy na mi cz ne i kom p le kso we wpro wa dza nie zmian, przy jednoczeœnie szerokim
poparciu i zaanga¿owaniu pracowników wszystkich dzia³ów organizacji. 
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Iwo na £AD ZIAK

Hi g her Edu ca tion Fa cing the Fi nan cial and
Eco no mic Cri sis

The ar ti c le di s cus ses the pro blems re la ted to the fun c tio ning of
uni ve r si ties fa cing the wor l d wi de fi nan cial and eco no mic cri sis, in
de ve lo ping glo ba li za tion and mar ket co m pe ti tion. The spe cial at ten tion has 
been fo cu sed on the most im po r tant chan ges in hi g her edu ca tion re form
as well as on the si tu a tion of uni ve r si ties in Po land, the ir way of fi nan cing
and the fi nan cial results gained by them.

Keywords: higher education, education management, financial and
economic crisis, demographic changes, market competition.
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s³uchacz stu diów pody p lo mo wych „Zarz¹dza nie kry zy so we”

w Wy ¿szej Szko le Po li cji w Szczy t nie

Przy go to wa nie do dzia³ania w stre sie

We wspó³cze s nym œwie cie spo³ecze ñ stwo oba r czo ne jest ci¹g³¹ presj¹ wy ni -
kaj¹c¹ z obci¹¿eñ cywi liza cy j nych. Po wie dze niem od zwie rcie d laj¹cym isto tê na -
szych cza sów jest tzw. „wy œcig szczu rów”, któ ry za czy na siê ju¿ w okre sie wczes -
no szko l nym i to wa rzy szy nam pra kty cz nie przez ca³e ¿y cie. W wie lu
przy pa d kach po wo du je on, ¿e jed no stka nie wy trzy mu je ci¹g³ego na piê cia oraz
na rzu co ne go te m pa ¿y cia. To z ko lei pro wa dzi do skra j nych re a kcji, a w kon se k -
wen cji do utra ty w³aœci wej sa mo oce ny, re gre su spo³ecz ne go, wy klu cze nia i ze j -
œcia na margines spo³eczeñstwa.

Wie lu lu dzi do œwia d cza w swym ¿y ciu zda rzeñ o cha ra kte rze kry zy so wym,
sta je w ob li czu sy tu a cji, któ rych spo sób roz wi¹za nia mo¿e za wa ¿yæ na ja ko œci ich
da l sze go ¿y cia. Szcze gó l nie wœród m³odych lu dzi na plan pie r wszy wy su waj¹ siê
gwa³to w ne zmia ny zwi¹zane z wcho dze niem w tzw. do ros³e ¿y cie. Po ja wia siê si l na
ten den cja do samo dzie l no œci i nie zale ¿ no œci oraz po szu ki wa nie sen su w³as nej
eg zy sten cji, co pro wa dzi do roz li cz nych kon fli któw z oto cze niem. Taka sy tu a cja,

W ar ty ku le przed sta wio no przegl¹d wy bra nych te o rii stre su oraz stra te gie

ra dze nia so bie z nim. Stres jest nie od zo w nym ele men tem ¿y cia cz³owie ka.

Jedn¹ z naj wa¿ nie j szych cech lu dz kich jest umie jê t noœæ przy sto so wa nia siê

do zmien nych wa run ków œro do wi ska. Pro ble my ¿y cio we wy ni kaj¹ce ze

wza je mnych re la cji cz³owie ka ze œwia tem, mog¹ – je œli cz³owiek nie po dej -

mie od po wied nich akty w no œci lub nie uzy ska w³aœci wej po mo cy

– wywo³aæ zja wi sko zwa ne stre sem. W rze czy wi sto œci dzia³anie nie -

po¿¹dane przy no si je dy nie stres zbyt si l ny lub zbyt  d³ugo trwa³y. Stres

umiar ko wa ny zwiê ksza mo ¿ li wo œci ra dze nia so bie z wy ma ga nia mi adap -

tacy j ny mi oto cze nia, dziê ki cze mu umo ¿ li wia roz wój psy chi cz ny. Wie lu

ba da czy zja wi ska okre œla go jako pod sta wo wy czyn nik roz wo ju. Na le ¿y

rów nie¿ mieæ na uwa dze, ¿e wie le de cy zji lu dzi, zwi¹za nych kszta³to wa -

niem umie jê t no œci ra dze nia so bie ze stre sem wp³ywa bez po œred nio na re-

akcje stre so we i ich kon se k wen cje. Nie mo ¿ li wym wprost do prze ce nie nia

dzia³aniem w tym kon te k œcie jest wspa r cie dziê ki, któ re mu ra dze nie so bie

ze stre sem jest ³atwie j sze i efe ktyw nie j sze.

S³owa klu czo we: pro ble my ¿y cio we, stres, sy tu a cja trud na, stra te gia, styl.
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jako efekt aktu a l nej re la cji ze œwia tem, wy ma ga nia mi oto cze nia, ukie run ko wu je
akty w noœæ cz³owie ka. Z tej re la cji wy ni kaj¹ okre œlo ne pro ble my ¿y cio we i spo so by
ich roz wi¹zy wa nia1. Kon ce p cja roz wi¹zy wa nia pro ble mów ¿y cio wych jest tra kto -
wa na jako komp le men tar na do te o rii stre su i ra dze nia so bie. Trud ne pro ble my
¿y cio we nie rza d ko po wo duj¹ na wa r stwie nie siê od czuæ ne ga ty w nych, ró ¿ ne go
ro dza ju na piêæ. Dana trud noœæ mo¿e byæ oce nia na w ka te go rii krzy w dy, stra ty
lub za gro ¿e nia, b¹dŸ sta no wiæ wy zwa nie, co za pocz¹tko wu je okre œlo ne dzia³ania
³agodz¹ce lub usu waj¹ce przy czy ny i sku t ki stre su. Pro ble my ¿y cio we mog¹ byæ
opi sa ne jako wy nik wza je mnych re la cji cz³owie ka ze œwia tem, w któ rych je œli
cz³owiek nie po dej mie od po wied niej akty w no œci (ze w nê trz nej lub we wnê trz nej)
lub nie uzy ska w³aœci wej po mo cy (wspa r cia oto cze nia spo³ecz ne go), to po nie sie
stra ty lub nie wy ko rzy sta szans osi¹gniê cia wy ¿sze go po zio mu ja ko œci ¿y cia.

W ujê ciu T. To ma sze wskie go pro ble my ¿y cio we sta no wi¹ pe wien spe cy fi cz ny 
dla pod mio tu uk³ad wa r to œci i mo ¿ li wo œci. Te pod mio to we sy tu a cje, bêd¹c efe k -
tem aktu a l nych re la cji cz³owie ka ze œwia tem, ukie run ko wuj¹ akty w noœæ cz³owie -
ka, zmu szaj¹ do osi¹ga nia wy³aniaj¹cych siê z nich wa r to œci2. Cza sem jed nak
bywa i tak, ¿e utrud niaj¹ one czy na wet unie mo ¿ li wiaj¹ uzy ska nie po¿¹da ne go
sta nu rze czy lub za gra ¿aj¹ ja kimœ in nym wa r to œciom3. T. To ma sze wski mówi
o „za da niu”, ja kie sta wia cz³owie ko wi sy tu a cja, w której siê znalaz³. 

Do pro ce su ra dze nia so bie ze stre sem mo ¿ na po rów naæ pro ces roz wi¹zy wa nia
pro ble mów ¿y cio wych. Jest to, bo wiem pod mio to wa akty w noœæ po znaw czo- be ha -
wioral no-emo cjona l na ukie run ko wa na na roz wi¹za nie wyró ¿ nio ne go pro ble mu,
po le gaj¹ca na zmia nie pro ble mo wej re la cji cz³owie ka z oto cze niem. Cz³owiek
czê sto ma trud no œci w roz po zna niu po ja wiaj¹cych siê w da nej sy tu a cji mo ¿ li wo œci
(wy ma gañ, wa run ków, spo so bów) za rów no ze w nê trz nych, jak i w³as nych. W pro -
ce sie roz wi¹zy wa nia pro ble mów ¿y cio wych (ra dze niu so bie z nimi) po ja wiaj¹ siê
poza ró¿ no rod ny mi prze szko da mi ta k ¿e czyn ni ki sprzy jaj¹ce, któ re naj czê œciej
zo staj¹ po dzie lo ne na spe cy fi cz ne i nie spe cyfi cz ne. Czyn ni ki spe cy fi cz ne od -
nosz¹ siê do kon kre t ne go pro ble mu, a nie spe cyfi cz ne mog¹ do ty czyæ roz wi¹zy -
wa nia ró ¿ nych pro ble mów. Do gru py tych pie r wszych M. Ku l czy cki za li cza:
l od po wied ni¹ wie dzê (lub jej brak) na te mat w³as ne go po³o¿e nia ¿y cio we go

i spo so bów (mo ¿ li wo œci) roz wi¹za nia po wsta³ego pro ble mu ¿y cio we go,
l umie jê t no œci (lub ich brak) beha wioral no-poz naw cze s³u¿¹ce wy ko rzy sta niu

po sia da nej wie dzy,
l od po wied nie na sta wie nie (lub jego brak) do zma ga nia siê z da nym pro ble mem,
l go to woœæ (lub jej brak) do pod jê cia od po wied niej akty w no œci w tym celu4.

Z ko lei do czyn ni ków nie specy fi cz nych mo ¿ na za li czyæ: w³aœci wo œci te m pe ra -
men ta l ne cz³owie ka, jego od po rnoœæ na stres, ogó l ny sy stem pogl¹dów i wa r to œci, 
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2 To ma sze wski T., Wstêp do psy cho lo gii, PWN, Wa r sza wa 1967, s.124–130.
3 Po pra wa R., Po zna w czo…, wyd. cyt., s. 44–85.
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stan zdro wia itp. Po dzia³ na czyn ni ki spe cy fi cz ne i nie spe cyfi cz ne, wa run kuj¹ce
roz wi¹zy wa nie pro ble mów ¿y cio wych nie jest zbyt ostry, po nie wa¿ czyn ni ki na -
zy wa ne spe cyfi cz ny mi dla ra dze nia so bie z kon kre t nym pro ble mem mog¹ mieæ
ta k ¿e cha ra kter nie spe cyfi cz ny i do ty czyæ w ogó le wa run ków ra dze nia so bie.

M. Ku l czy cki przed sta wiaj¹c prze bieg roz wi¹zy wa nia pro ble mów ¿y cio wych,
ko le j no wy od rê b nia szeœæ jego faz: 
l fazê wstêpn¹ – okre œlo na nowa sy tu a cja ¿y cio wa stwa rza spe cy fi cz ny uk³ad

wa run ków na bie raj¹cy zna cze nia dla pod mio tu i ukie run ko wuj¹cy jego do tych -
cza sow¹ dzia³al noœæ (akty w noœæ), 

l fazê de cy zji, wy bo ru celu w³as ne go dzia³ania o mniej lub bar dziej wy ra Ÿ nym
zna cze niu, 

l fazê wy bo ru pro gra mu, w któ rej jed no stka kon stru u je lub wy ko rzy stu je po -
sia da ne ju¿ pro gra my (dy re kty wy, umie jê t no œci) roz wi¹zy wa nia pro ble mu, 

l fazê re a li za cji usta lo nych pro gra mów dzia³ania, maj¹cych na celu zmia nê rze -
czy wi sto œci,

l fazê osi¹gniê cia celu,
l fazê prze kszta³ce nia siê zna cze nia sy tu a cji, prze j œcie do ko le j nych, no wych

pro ble mów5.
Efe kty w ne roz wi¹za nie pro ble mu otwie ra przed cz³owie kiem nowe mo ¿ li wo -

œci ¿y cio we. Wy³aniaj¹ siê nowe wa run ki i wy ma ga nia stwa rzaj¹ce ko le j ne pro -
ble my do roz wi¹za nia. W przy pa d ku na po tka nia trud no œci czy nie po wo dzeñ
mo ¿ li we jest co f niê cie siê do faz po prze dnich. Wyj¹tko wo sprzy jaj¹ce wa run ki
przy czy niæ siê mog¹ do prze j œcia do faz na stê p nych, mo ¿ li we jest prze rwa nie pro -
ce su ra dze nia so bie z jed nym pro ble mem i prze j œcie do in ne go, któ ry w da nym
uk³ad zie wa run ków wy da je siê jed no st ce isto t nie j szy. Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e pre -
zen to wa ny po dzia³ pro ce su ra dze nia so bie z fazami przy po mi na prze bieg roz -
wi¹zy wa nia pro ble mów inte le ktua l nych. Po do b nie ta k ¿e uj mu je tê kwe stiê
R. La za rus6. Na le ¿y pa miê taæ, ¿e ra dze nie so bie jest pro ce sem dy na mi cz nym
o du ¿ej zmien no œci oraz, ¿e ist nie je du¿e zró¿ ni co wa nie re a kcji emo cjo na l nych,
beha wio ra l nych i po zna w czych w sy tu a cjach kry zy so wych.

Pun ktem wyj œcia do wyod rê b nie nia i roz wi¹zy wa nia pro ble mów ¿y cio wych
jest two rze nie przez cz³owie ka, na pod sta wie ist niej¹cych aktu a l nych jego re la cji
ze œwia tem, su bie ktyw ne go ob ra zu w³as ne go po³o¿e nia ¿y cio we go7. Utwo rzo na
po zna w cza, œwia do mo œcio wa stru ktu ra obe j mu je to, co by³o, co jest i co bê dzie.
Wy ró ¿ niaj¹ siê w niej po¿¹dane sta ny rze czy, bêd¹ce wa r to œcia mi oraz spo so by
ich osi¹gniê cia i wspó³ist niej¹ce z nimi wa run ki. Na pod sta wie ob ra zu w³as ne go
po³o¿e nia ¿y cio we go wy od rê b niaj¹ siê po szcze gó l ne pro ble my ¿y cio we cz³owie -
ka oraz spo so by (mo ¿ li wo œci) ich roz wi¹zy wa nia. Pro ble my ¿y cio we staj¹ siê
wy ró¿ nia l ne dziê ki zna cze niu, ja kie uzy skuj¹ tre œci ob ra zu w³as ne go po³o¿e nia
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¿y cio we go w re la cji cz³owiek – œwiat. Sy tu a cja po przez swo je nad rzêd ne, pod mio -
to we zna cze nie sta je siê oso bi stym pro ble mem ¿y cio wym.

Ob raz w³as ne go po³o¿e nia ¿y cio we go mo¿e mniej lub bar dziej ade k wa t nie od -
da waæ ist niej¹ce uwa run ko wa nia da ne go po³o¿e nia ¿y cio we go pod mio tu, a wiêc
mo¿e on byæ Ÿród³em mniej lub bar dziej rze czy wi s tych pro ble mów oraz u³atwiaæ
lub utrud niaæ ich roz wi¹zywanie.

Pro ble my ¿y cio we oraz spo so by ich roz wi¹zy wa nia mog¹ mieæ fo r mê ja s no
uœwia da mia nych przez cz³owie ka sta nów rze czy lub ty l ko pe w nych po czuæ, ¿e
po¿¹dane s¹ ja kieœ zmia ny. Wy ra ¿aj¹ siê w pe w nym wzbu dze niu emo cjo na l nym
za chê caj¹cym do pod jê cia okre œlo nej akty w no œci. Prze ¿y waj¹c pro blem cz³owiek
czu je, ¿e sy tu a cja, w któ rej siê zna laz³, nie jest dla nie go obo jê t na, nie sie za sob¹,
czê sto je sz cze nie zbyt do brze okre œlo ne, stra ty, szko dy czy za gro ¿e nia8. Sy tu a cja
ta sta je siê im pu l sem do dzia³ania, zmia ny w³as ne go sta nu emo cjo nal ne go lub
roz wi¹za nia pro ble mu, cza sem nie maj¹cego do brze okre œlo ne go kie run ku i fo r -
my. Przy czy ny po wsta³ego pro ble mu ¿y cio we go jed no stka przy pi su je albo so bie
sa mej albo ele men tom nie za le ¿ nym od niej. W pie r wszym przy pa d ku pro blem
sta je siê wa ¿ nie j szy i bar dziej an ga ¿uj¹cy, w dru gim zaœ, pro blem sta je siê mniej
do ku cz li wy czy trud ny. Nie pe³na, czê sto niew³aœci wa orien ta cja we w³as nym
po³o¿e niu ¿y cio wym i wy³aniaj¹ce siê z niej pro ble my prze ja wiaj¹ siê w po dej mo -
wa niu przez cz³owie ka dzia³añ po zo r nych i fa³szy wych oraz niew³aœci wych,
niedo sto so wa nych spo so bów ich roz wi¹zy wa nia. Ta kie dzia³ania s¹ czê sto przy -
czy na mi po wa ¿ nych, trud nych pro ble mów adap ta cy j nych. Spo strze gaj¹c sy tu a -
cjê jako swój pro blem cz³owiek kon cen tru je siê wów czas, przyk³ado wo, wy³¹cz -
nie na przy kro œciach, ja kie przy no si mu ta sy tu a cja.

Ra dze nie so bie z ta kim pro ble mem naj czê œciej sku pia siê na zwa l cza niu przy -
krych uczuæ, bez siê ga nia do Ÿró de³, cz³owiek kon cen tru je siê na szy b kim po zby -
ciu siê do zna wa nych przy kro œci, nie po ko jów i obaw, a nie na pró bie bar dziej
trwa³ego za bez pie cze nia siê przed nimi. ¯yje on ty l ko obecn¹ chwil¹, nie
pog³êbiaj¹c i nie ³¹cz¹c pro ble mów z ca³oœci¹ swe go ¿y cia. Re a gu je na od dzie l ne
bo dŸ ce, nie tworz¹ce wiê kszych, sen so w nych ca³oœci. Po stê po wa nie tego ro dza ju
przy po mi na pos³ugi wa nie siê œro d ka mi prze ciw bólo wy mi w przy pa d ku po ja wie -
nia siê soma ty cz ne go cie r pie nia9. Wie lu lu dzi pra g nie szy b kich i bez po œred nich
efe któw ra dze nia so bie. Za kry te rium po ra dze nia so bie z pro ble ma mi przy j mu je
siê czê sto zre du ko wa nie na piê cia, uspo ko je nie siê. Przyk³ada mi ta kich form ra -
dze nia so bie s¹ re a kcje wy bu chów emo cjo na l nych, czy te¿ dzia³anie me cha ni z -
mów ob ron nych lub roz³ado wuj¹cych na piê cie (np. pi cie al ko ho lu)10. Jed na k ¿e
aby do brze roz wi¹zaæ pro blem nie mo ¿ na wy³¹cz nie uspo ko iæ siê, lecz prze ko naæ
siê o osi¹gniê ciu da l sze go roz wo ju i za pe w nie niu so bie le p szych warunków bytu
i przez to osi¹gniêcie wy¿szej jakoœci ¿ycia. 
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W sy tu a cjach trud nych lu dzie re a guj¹ bar dzo ró ¿ no rod nie. Jed ni roz ma wiaj¹
z bli ski mi i wspó l nie szu kaj¹ dróg wyj œcia, inni kon cen truj¹ siê na pro ble mie
i pró buj¹ go roz wi¹zaæ wierz¹c we w³asne mo ¿ li wo œci, je sz cze inni uni kaj¹ ta kich
sy tu a cji, a je œli siê w nich zna j duj¹, to sta raj¹ siê z nich wy co faæ. W³aœ nie wte dy
mówi siê o ró ¿ nych sty lach ra dze nia so bie ze stre sem11. 

W li te ra tu rze spo t kaæ mo ¿ na roz ma i te au to rskie kla sy fi ka cje sty lów ra dze nia
so bie. I. He szen -Nie jo dek przed sta wia dwie pro po zy cje kla sy fi ka cji sty lów ra dze -
nia so bie. W pie r wszej au to rka odwo³uje siê do prac S. Mil ler, wy ka zu je po kre -
wie ñ stwo z opi sa ny mi przez psy choa na li zê ten den cja mi ob ron ny mi: re presj¹
(t³umie niem cze goœ) i sen sy ty zacj¹ (czu ciem, kon cen tro wa niem siê). Ze wzglê du
na po sta wê wo bec in fo r ma cji do tycz¹cych stre so ra wyod rê b nio ne zo sta³y dwa
style polegaj¹ce na:
l kon cen tro wa niu uwa gi na stre so rze i/lub w³as nej re a kcji, czy li na po szu ki wa -

niu, gro ma dze niu, prze twa rza niu i wyko rzy sty wa niu in fo r ma cji do tycz¹cych
wy da rze nia stre so we go,

l od wra ca niu uwa gi od stre so ra i w³as nych re a kcji, czy li na po mi ja niu, od rzu -
ca niu, wy pie ra niu i za prze cza niu in fo r ma cjom o wy da rze niu stre so wym oraz
chro nie niu przed ta ki mi info r ma cja mi przez an ga ¿o wa nie siê w tzw. „bez stre -
so we” fo r my akty w no œci (styl uni ko wy)12.

W ob rê bie sty lu uni ko we go mo ¿ na wy ró ¿ niæ dwie g³ówne stra te gie:
l uni ka nie przez dys tra kcjê – czy li ce lo we za j mo wa nie siê inn¹ czyn no œci¹,

pod jê cie do da t ko wych czyn no œci an ga ¿uj¹cych uwa gê i od wra caj¹cych j¹ od
stre so ra, np. nad mie r ne zaan ga ¿o wa nie w pra cê za wo dow¹,

l uni ka nie w po sta ci wy pie ra nia – pro ces, w któ rym do cho dzi do dy so cja cji pro -
ce sów po zna w czych i to wa rzysz¹cych im uczuæ, przez co jed no stka za prze cza
nie przy je mnym prze ¿y ciom13.
Opie raj¹c siê na obu opi sy wa nych sty lach i stwier dzaj¹c nie za le ¿ noœæ po miê -

dzy ich wska Ÿ ni ka mi, na le ¿a³oby stwier dziæ, ¿e mamy do czy nie nia nie tyle
z dwo ma prze ciw staw ny mi sty la mi, lecz dwie ma nie zale ¿ ny mi dy men sja mi, na
pod sta wie któ rych na le ¿a³oby wy ró ¿ niæ czte ry sty le ra dze nia so bie. Pie r wszy
z wy mie nio nych sty lów: du¿a czu j noœæ/si l ne uni ka nie cha ra kte ryzu je siê bo ga ty -
mi za so ba mi za rów no stra te gii „czu j nych”, jak i „uni ko wych”, za tem jed no stka
re pre zen tuj¹ca taki styl jest w sta nie ra dziæ so bie za rów no wy ko rzy stuj¹c in fo r -
ma cje o sy tu a cji stre so wej (stra te gie czu j ne), jak i chro ni¹c siê przed ta ki mi in fo r ma -
cja mi (stra te gie uni ko we). Dru gi styl: du¿a czu j noœæ/s³abe uni ka nie oz na cza ob fi -
toœæ stra te gii czu j nych i ubó stwo stra te gii uni ko wych, co ge ne ra l nie pre dy spo nu je
jed no stkê do ra dze nia so bie dziê ki wy ko rzy sta niu in fo r ma cji o stre so rze. Ko le j ny
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styl: ma³a czu j noœæ/s³abe uni ka nie wy ró ¿ nia siê z uwa gi na de fi cyt stra te gii czu j -
nych i du¿y za sób stra te gii uni ko wych, ta kie pre dy spo zy cje pro wadz¹ do ra dze nia
so bie przez uni ka nie in fo r ma cji. Wre sz cie osta t ni wy mie nio ny styl: ma³a czu j -
noœæ/s³abe uni ka nie zna mio nuj¹ nie wie l kie za so by za rów no stra te gii czu j nych,
jak i uni ko wych, co pre dy spo nu je do ge ne ra l nie ma³ej akty w no œci za ra d czej14.

Nie wy da je siê mo ¿ li we jed no cze s ne sto so wa nie prze ciw sta w nych stra te gii
w od nie sie niu do za cho wa nia. Oma wia ne roz ró ¿ nie nie od no si siê, wiêc do dys po -
zy cji, a nie do ich aktu a li za cji w zachowaniu. 

N.S. En d ler i J.D.A. Par ker, au to rzy in nej kla sy fi ka cji sty lów ra dze nia so bie,
pos³uguj¹ siê do da t ko wo kry te ria mi czê œcio wo nawi¹zuj¹cymi do fun kcji, ja kie
maj¹ one pe³niæ. Wy ró ¿ niaj¹ trzy ro dza je stylów:
l styl skon cen tro wa ny na za da niu – po le gaj¹cy na ten den cji do po dej mo wa nia

wysi³ków zmie rzaj¹cych do roz wi¹za nia pro ble mu, po przez po zna w cze prze -
kszta³ce nie lub pró by zmia ny sy tu a cji,

l styl skon cen tro wa ny na emo cjach – cha ra kte ry zuj¹cy siê ten dencj¹ do kon -
cen tra cji na so bie, na w³as nych prze ¿y ciach emo cjo na l nych, do my œle nia ¿y -
cze nio we go i fan ta zjo wa nia, ce lem jest zmnie j sze nie na piê cia emo cjo nal ne go
zwi¹za ne go z sy tu acj¹ stre sow¹,

l styl skon cen tro wa ny na uni ka niu – ten den cja do wy strze ga nia siê my œle nia,
prze ¿y wa nia i do œwia d cza nia trud nych sy tu a cji, an ga ¿o wa nie siê w czyn no œci
za stê pcze (w tym np. sto so wa nie u¿y wek), albo po szu ki wa nie kon ta któw to -
wa rzy skich15.
Rów nie¿ R. La za rus i S. Fo l k man do ko nuj¹ po dzia³u sty lów ra dze nia so bie

w od nie sie niu do ich fun kcji:
l in stru men tal nej – zo rien to wa nej na pro blem, gdy zmie nia siê stre so gen na sy tu -

a cja po przez zmia nê w³as ne go dzia³ania i za gra ¿aj¹cego, szkodz¹cego oto cze nia,
l re gu luj¹cej przy kre emo cje – sa mo uspo ka jaj¹cej, s³u¿y ona znie sie niu, zre du -

ko wa niu ne ga tyw ne go na piê cia emo cjo nal ne go. Fo r mê tê na zy wa siê skon -
cen tro wan¹ na emo cjach16.
Lu dzie sto suj¹ oba typy ra dze nia so bie pra kty cz nie w ka ¿ dym ro dza ju stre so -

wej kon fron ta cji. Pro ce sy ra dze nia so bie zwy kle ³¹cz¹ w so bie obie fun kcje. Do -
bre, efe kty w ne ra dze nie so bie, czy li po ra dze nie so bie z pro ble ma mi (stre so ra mi)
wie lo kro t nie wy ma ga za rów no, np. uspo ko je nia siê, opa no wa nia w³as nych emo -
cji, a na wet ucie cz ki, za po mnie nia czy za prze cze nia w ob li czu spo strze ga ne go
za gro ¿e nia dla w³as nej oso by i ce nio nych przez sie bie wa r to œci, jak i kon kre t nych 
wysi³ków w celu zro bie nia cze goœ kon stru ktyw ne go z za gra ¿aj¹cymi, szkodz¹cy -
mi lub wy zy waj¹cymi wy ma ga nia mi stre so wej kon fron ta cji. Bez samo uspo ko je -
nia siê czê sto nie mo ¿ li we jest pod jê cie kon stru kty w nych, ko nie cz nych dzia³añ

14  Por. He szen -Nie jo dek I., Te o ria stre su psy cholo gicz ne go i ra dze nia so bie, [w:] J. Stre lau, Psy -
cho lo gia – pod rê cz nik aka de mi cki, Tom 3, Gda ñ skie Wy daw ni c two Psy cho logi cz ne, Gdañsk 2000,
s. 486.

15  Ta m ¿e, s. 486.
16  Por. I. He szen -Nie jo dek, Te o ria…, wyd. cyt., s. 476–477.



zmie niaj¹cych sy tu a cje czy w³asne prze ko na nia, pogl¹dy, spo sób za cho wa nia siê
pod mio tu. Z ko lei zmia ny w³as nych za cho wañ w ob li czu ja kie goœ pro ble mu ¿y -
cio we go, któ re nie poci¹gaj¹ za sob¹ zmian emo cjo na l nych – prze ¿y wa nia da ne go 
pro ble mu, z regu³y s¹ ma³o efe kty w ne i nie trwa³e. Bywa, ¿e fun kcje ra dze nia so -
bie s¹ w kon fli kcie, szcze gó l nie w sy tu a cjach, gdy re gu la cja emo cji s³u¿¹ca samo -
uspo ko je niu unie mo ¿ li wia pod jê cie dzia³añ ko nie cz nych z pun ktu wi dze nia
przy sto so wa nia siê. Na przyk³ad, cz³owiek po pra wiaj¹cy swo je sa mo po czu cie,
bro ni¹c po zy tyw ne go ob ra zu w³as nej oso by w ob li czu za gro ¿eñ czy strat za po -
moc¹ za prze cze nia, wy pie ra nia, ra cjo nali za cji lub sto so wa nia sub stan cji odu -
rzaj¹cych, mo¿e po go r szyæ swo je re la cje ze œwia tem i unie mo ¿ li wiæ rze czy wi ste,
do bre przy sto so wa nie siê.

Wy ko rzy sta nie przez cz³owie ka okre œlo nych stra te gii ra dze nia so bie, czy to
skon cen tro wa nych na emo cjach, czy na roz wi¹zy wa niu pro ble mów, uza le ¿ nio ne
jest od do ko nuj¹cych siê w da nej trans akcji stre so wej pro ce sów oce ny po zna w -
czej (na da wa nie zna czeñ). Im wiê cej za gro ¿eñ i ne ga ty w nych emo cji przy no si
oce na da nej trans akcji, tym wiê cej wysi³ków ra dze nia so bie ukie run ko wa nych
jest na re gu la cjê emo cji i od wró co nych od roz wi¹zy wa nia pro ble mu. Dzie je siê
tak wów czas, gdy zna cze nie da ne go pro ble mu jest dla pod mio tu bar dzo du¿e,
a mo ¿ li wo œci po ra dze nia so bie oce nia jako nie za do wa laj¹ce lub wrêcz ne ga ty w ne, 
co ro dzi po czu cie bez rad no œci. Z ko lei cz³owiek czuj¹cy siê wy zwa nym w okre -
œlo nej kon fron ta cji stre so wej prze ¿y wa z regu³y mniej ne ga ty w nych emo cji i nie
musi kon cen tro waæ swo ich wysi³ków na ob ro nie w³as nej oso by, dla te go jest
w sta nie bar dziej za an ga ¿o waæ siê w in stru men tal ne roz wi¹za nie pro ble mu. Je œli
re zu l ta ty jego dzia³añ spo strze ga ne s¹ jako po zy ty w ne, wzma ga to oce nê da nej
trans akcji stre so wej jako wy zy waj¹cej. U cz³owie ka czuj¹cego siê za gro ¿o nym do -
zna nie nie po wo dzeñ wzma ga na to miast in ter pre towa nie rze czy wi sto œci jako
zagra¿aj¹cej oraz pog³êbia negatywny stan emocjonalny.

R. La za rus, maj¹c na uwa dze dwie fun kcje ra dze nia so bie, wska zu je na du¿¹
zmien noœæ pro ce sów, w tym i sto so wa nych stra te gii zma ga nia siê ze stre sem.
Stra te gia ra dze nia so bie, któ ra spe³nia po zy ty w ne fun kcje na jed nym z „eta pów”
stre so gen ne go wy da rze nia, mo¿e mieæ ne ga ty w ne dla nie go kon se k wen cje na in -
nym. Przyk³ado wo, szy b ka re du k cja na piê cia w pie r wszej fa zie sy tu a cji stre so wej, 
dziê ki dys tan so wa niu siê od pro ble mu po przez uni ka nie my œle nia o nim, na da l -
szym eta pie mo¿e utrud niaæ kon fron ta cjê z pro ble mem i po wo do waæ do da t ko we
obci¹¿e nia. Wa r to zwró ciæ uwa gê, ¿e zda niem R. La za ru sa u¿y wa nie al ko ho lu za -
li czyæ mo ¿ na do za cho wañ o cha ra k te rze obron no-u ciecz ko wym. Pra wdo podo b -
nie tra kto wa ny mo¿e byæ jako ra dze nie so bie zo rien to wa ne na emo cje. Po zwa la,
bo wiem na zmnie j sze nie od czu wa ne go stre su i umo ¿ li wia szy b kie odre a go wa nie
na gro ma dzo nego na piê cia. Ce lem sta je siê wów czas g³ów nie po pra wie nie so bie
sa mo po czu cia, ucie ka nie od pro ble mu bêd¹cego Ÿród³em stre su. Dzia³ania te nie
pro wadz¹ jed nak do kon stru ktyw ne go roz wi¹za nia pro ble mu, po zy tywn¹ rolê
mog¹ pe³niæ ty l ko w pocz¹tko wym eta pie sy tu a cji kry zy so wej, gdy u³atwiaj¹ ra -
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dze nie so bie ze zbyt si l nym po bu dze niem emo cjo na l nym. Czê œciej jed nak sta no -
wi¹ ba rie rê dla fo r mu³owa nia per spe ktyw ¿y cio wych i au to re fle ksji po zwa -
laj¹cych re a li zo waæ za da nia roz wo jo we. W re zu l ta cie pro wadz¹ do wyst¹pie nia
do da t ko wych kon fli któw i po go r sze nia fun kcjo no wa nia emo cjo nal ne go i spo -
³ecz ne go jed no stki. N.S. En d ler i J.D.A. Par ker od ró ¿ niaj¹ na to miast te dwie
stra te gie, tzn. uni ka nia i zo rien to wan¹ na emo cjach. Wy ró ¿ niaj¹ oni styl skon -
cen tro wa ny na za da niu, styl skon cen tro wa ny na oso bie, a ponad to styl skon cen -
tro wa ny na uni ka niu. Wpro wa dzaj¹ ta k ¿e da l sze roz ró ¿ nie nie w ra mach stra te gii
okre œlo nej, „uni ka nie” na stra te gie zo rien to wa ne na oso bê (emo cje) i zo rien to wa -
ne na za da nie, po le gaj¹ce na pod jê ciu in ne go za da nia. 

Re zu l ta ty pro ce sów ra dze nia so bie wp³ywaj¹ na ad ap ta cjê cz³owie ka do œwia ta 
w ci¹gu ca³ego ¿y cia i do tycz¹ za rów no mo ra le, jak i fun kcjo no wa nia spo³ecz ne -
go, zdro wia soma ty cz ne go i za cho wa nia za so bów ra dze nia so bie na przysz³oœæ17.
Wp³ywaj¹ za tem na to, co jed no stka od czu wa na te mat sa mej sie bie i wa run ków
swe go ¿y cia oraz za kre su, w ja kim czu je siê usaty sfa kcjo nowa na. £¹cz¹ siê z do -
brym fun kcjo no wa niem spo³ecz nym cz³owie ka, po czu ciem sa ty s fa kcji, szczê œcia, 
za do wo le nia z prze bie gu ¿y cia i zmagania siê z nim.

Oce na efe kty w no œci ra dze nia so bie mo¿e do ty czyæ pro ce su, stra te gii lub sty lu. 
Opie ra siê na za³o¿e niu, ¿e pe w ne spo so by ra dze nia so bie s¹ ge ne ra l nie le p sze od
in nych. Uwa ¿a siê na przyk³ad, ¿e me cha ni z my kon tro li – jako je dy ny sku te cz ny
spo sób po ko ny wa nia stre su – maj¹ wiêksz¹ wa r toœæ w po rów na niu z me cha niz -
ma mi obronnymi.

Oce na efe kty w no œci pro ce su obe j mu je na to miast ca³¹ trans akcjê stre sow¹,
w tra kcie któ rej cz³owiek sto su je zwy kle wie le ró ¿ no rod nych stra te gii. R. La za rus
i S. Fo l k man twierdz¹, ¿e pod staw¹ oce ny efe kty w no œci ra dze nia so bie jest wy nik,
czy li osi¹gniê te roz wi¹za nie trans akcji stre so wej. Pro ces ra dze nia so bie mo¿e zo -
staæ oce nio ny jako efe kty w ny, je œli osi¹gniê to trwa³e roz wi¹za nie pro ble mu, któ -
re nie poci¹ga za sob¹ do dat ko we go kon fli ktu i po zwa la za cho waæ po zy ty w ny
stan emo cjo na l ny. Roz wi¹za nie trans akcji stre so wej bê dzie op ty ma l ne ta k ¿e wte -
dy, kie dy pro ces ra dze nia so bie w ma ksy ma l nym sto p niu jest do sto so wa ny do
wy ma gañ sy tu a cji stre so wej. Wa run kiem efe kty w no œci jest od po wie d nioœæ po -
miê dzy rze czy wi sto œci¹ a jej ocen¹ oraz ocen¹ a ra dze niem so bie18.

Od nosz¹c styl do ró ¿ nic indy widu a l nych miê dzy lu dŸ mi, oce niæ mo ¿ na efe k -
ty w noœæ osób, wy ró ¿ niaj¹c oso by ogó l nie le piej i go rzej radz¹ce so bie w wa run -
kach stre so wych. Uw z glêd niæ na le ¿y przy tym ró ¿ ne go ro dza ju sy tu a cje stre so -
we, w któ rych jed no stka ucze st ni czy. Oce na obe j mu je nie je den, ogra ni czo ny
w cza sie epi zod stre so wy, ale ja kiœ okres i pewn¹ li cz bê ta kich epi zo dów. 
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Mo ¿e my ta k ¿e oce niaæ efe kty w noœæ wy ni ku bez po œred nio po za ko ñ cze niu
trans akcji stre so wej i w ja kiejœ per spe kty wie cza so wej, bo roz wi¹za nie oce nia ne
bez po œred nio jako wy sta r czaj¹ce, mo¿e nie wy trzy maæ pró by czasu.

W wy pa d ku pro ce su oce na do ty czy roz wi¹za nia kon kre t nej sy tu a cji stre so wej, 
bywa jed nak nie jed noz nacz na, po nie wa¿ ra dze nie so bie pro wadz¹ce do po pra wy
sy tu a cji mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹ ko szty emo cjo na l ne. Oce na efe kty w no œci stra te -
gii oka zu je siê za tem wzglêd na, za le ¿ na od kon te kstu. Nie do wie dzio no te¿ prze -
wa gi ja kie goœ sty lu ra dze nia so bie nad in nym. Ba da nia do wodz¹ jed nak, ¿e w sy -
tu a cji, gdzie z ja kichœ po wo dów sto so wa ne s¹ stra te gie nie zgod ne ze sty lem
ra dze nia so bie, jest mnie j sza efe kty w noœæ ni¿ w sy tu a cji, gdzie stra te gie zgod ne s¹ 
z indy widu a l nym sty lem ra dze nia so bie. Dla efe kty w no œci wa ¿ nie j sze oka zu je siê 
do sto so wa nie stra te gii do indy widu al ne go sty lu ni¿ do wy ma gañ sy tu a cji. In nym 
przyk³adem jest akty w na po sta wa w ob li czu stre su. Po dej mo wa nie wysi³ków
w ce lu jego prze zwy ciê ¿e nia jest ge ne ra l nie ko rzy st niej sze dla ad ap ta cji w po rów -
na niu z po staw¹ biern¹, któ ra cha ra kte ryzu je siê ma³ym zaan ga ¿o wa niem w pro -
ces ra dze nia so bie. Wed³ug H.W. Kro h ne akty w ne ra dze nie so bie, bez wzglê du
na ro dzaj sto so wa nych stra te gii jest adap ta cy j nie ko rzy st niej sze w po rów na niu
z in nym po zio mem akty w no œci wo bec stre so ra19. 

Ch. Ca r ver i M. Sche ier do wodz¹, ¿e je dy nie po zy ty w ne prze warto œcio wa nie
do pro wa dza jed noz na cz nie do po pra wy sta nu emo cjo nal ne go. ¯adna inna fo r ma
ra dze nia so bie nie wi¹za³a siê ze z³ago dze niem w przysz³oœci ne ga ty w nych emo -
cji. Akty w ne po dej œcie do ra dze nia so bie w ¿y ciu sprzy ja do bre mu sa mo po czu -
ciu. Nie któ re dane em pi ry cz ne wska zuj¹ na sku te cz noœæ nie któ rych form ra dze -
nia so bie w ob ni ¿a niu ne ga ty w nych emo cji w kon kre t nych sy tu a cjach20. 

S. Schönpflung i G. Ba ti mann stwier dzaj¹, ¿e samo pod jê cie ra dze nia so bie
jest do da t ko wym Ÿród³em stre su, któ ry okre œliæ mo ¿ na jako „stres wy twa rza ny
przez pod miot”. Ko re spon do wa³oby to z R. La za ru sa ujê ciem ra dze nia so bie jako 
pro ce su zwi¹za ne go z wysi³kiem. Akcen to wa nie zwiê ksze nia stre su jako jed ne go
z na stêpstw pod jê cia ra dze nia so bie pro wa dzi do wnio sku, ¿e w pe w nych sy tu a -
cjach jest ono nie op³aca l ne, na wet bez wzglê du na efe kty. Do okre œle nia tych sy -
tu a cji wa r to pos³u¿yæ siê za S. Schó p flun giem i G. Bat t man nem ka te go ri¹ za so -
bów. Lu dzie oce niaj¹ i po rów nuj¹ swo je trans akcje z oto cze niem, bior¹c pod
uwa gê wzrost oraz utra tê za so bów. Ra dze nie so bie mo¿e wiêc byæ tra kto wa ne
jako pro ces go spo daro wa nia za so ba mi, a oce nê jego op³aca l no œci uzy sku je my
przez po rów na nie wie l ko œci za so bów an ga ¿o wa nych w pro blem po wo duj¹cy
stres z za so ba mi anga ¿o wa ny mi w ra dze nie so bie w przy pa d ku jego pod jê cia.
Nie jed no krot nie ten pro sty bi lans pro wa dzi do wnio sku, ¿e bar dzo op³aca l ne jest
po zo sta wa nie w re la cji sta no wi¹cej Ÿród³o stre su ni¿ pod jê cie ra dze nia so bie. Nie -
op³aca l noœæ ra dze nia so bie wi¹¿e siê te¿ z tym, ¿e jego sku t ki mog¹ byæ go r sze ni¿
sam ty l ko brak po pra wy re la cji bêd¹cej Ÿród³em stre su. Do pro wa dziæ mo¿e bo -
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wiem do po go r sze nia tej re la cji lub spo wo do waæ za ist nie nie no wej re la cji stre so -
wej21. Oce na efe kty w no œci pro ce su ra dze nia so bie obe j mu je ca³¹ trans akcjê stre -
sow¹, w trakcie której cz³owiek stosuje zwykle wiele ró¿norodnych strategii.

Pro blem ra dze nia so bie ze stre sem jest nie zwy kle isto t ny z pun ktu wi dze nia
przy sto so wa nia siê cz³owie ka do wa run ków œro do wi sko wych. Otó¿ po ja wiaj¹ce
siê w sy tu a cji stre so wej wy ma ga nia we wnê trz ne i ze w nê trz ne, czê sto prze kra -
czaj¹ce mo ¿ li wo œci przy sto sowa w cze, po bu dzaj¹ cz³owie ka do akty w no œci ukie -
run ko wa nej na od zy ska nie rów no wa gi po miê dzy wy ma ga nia mi i mo¿ li wo œcia mi
oraz na po pra wê sta nu emo cjo nal ne go. Taka akty w noœæ okre œla na jest czê sto jako 
„ra dze nie so bie ze stre sem”22. Zain tere so wa nie pro ble ma tyk¹ ra dze nia so bie ze
stre sem jest bar dzo du¿e i sta le ro œ nie. Jed na k ¿e po jê cie ra dze nia so bie po zo sta je
ci¹gle nie ja s ne. W g³ów nej mie rze jest to spo wo do wa ne de fi nio wa niem go na ró ¿ -
nych po zio mach ogólnoœci i w ro¿nych wymiarach.

W li te ra tu rze przed mio tu po jê cie ra dze nia so bie (co ping) ze stre sem od no si siê
do oso bi s tych po zna w czych i beha wio ra l nych, wci¹¿ zmie niaj¹cych siê
wysi³ków, aby podo³aæ (zre du ko waæ, umnie j szyæ, ule p szyæ, to le ro waæ czy opa no -
waæ) we wnê trz nym i ze w nê trz nym wy ma ga niom stre so wej trans akcji. Jest seri¹
ce lo wych, zmie niaj¹cych siê wysi³ków po dej mo wa nych w wy ni ku okre œlo nej
oce ny sy tu a cji. Ra dze nie so bie jest za cho wa niem re a kty w nym, zbio rem czyn no -
œci ukie run ko wa nych na wa l kê z za gro ¿e niem. Czê sto de fi nio wa ne jest jako œwia -
do my lub nie œwia do my wysi³ek, zwi¹zany z za po bie ga niem, eli mi no wa niem
b¹dŸ os³a bia niem stre so rów albo to le ro wa niem ich efe któw w spo sób naj mniej
szko d li wy23.

La za rus uwa ¿a, ¿e ra dze nie so bie ze stre sem na le ¿y tra kto waæ jako pro ces psy -
cho logi cz ny, któ ry okre œla: co dana oso ba robi w szcze gó l nym przy pa d ku i jak to, 
co zro bi, zmie nia siê, gdy zmie nia siê wy da rze nie.

Wa run kiem bez wzglêd nym za ist nie nia pro ce su ra dze nia so bie jest spe cja l na
mo bi li za cja wysi³ków da nej oso by w jej kon fron ta cji z wy ma ga nia mi stre so wej
trans akcji. Jak pod kre œla R. La za rus i S. Fo l k man, mo bi li za cja wysi³ków pod -
mio tu jest tym, co od ró ¿ nia ra dze nie so bie od ad ap ta cji. „Ra dze nie so bie po ja wia
siê ty l ko wte dy, kie dy ja kaœ oso ba nie mo¿e ru ty no wo spro staæ wy ma ga niom
i ¿¹da niom ¿y cia, ale musi zro biæ coœ ekstra. To roz ró ¿ nie nie po zwa la na ta kie za -
wê ¿e nie de fi ni cji „ra dze nia so bie”, aby za wie ra³a ty l ko dzia³ania nie ru ty no -
we...24”. Bar dziej ogó l ne na to miast po jê cie „ad ap ta cja” od no si siê do pro ce sów
wp³ywaj¹cych na to, jak dana oso ba w ogó le daje so bie radê w ¿y ciu. Oma wia ni
au to rzy wy ró ¿ ni li ponad to trzy klu czo we ce chy ra dze nia so bie ze stre sem:
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l jest to pro ces „ukie run ko wa ny”, sku piaj¹cy siê na tym, co dana oso ba rze czy -
wi œcie my œli i robi w cza sie okre œlo nej kon fron ta cji stre so wej oraz na tym, jak
zmie nia siê to w tra kcie jej trwa nia,

l jest pro ce sem „kon te kstu al nym”, to zna czy za chodz¹cym pod wp³ywem tego,
jak dana oso ba oce nia rze czy wi ste wy mo gi kon fron ta cji oraz œro d ki (mo ¿ li wo -
œci) do spro sta nia im. Kon te kstu al noœæ tego pro ce su oz na cza ta k ¿e, ¿e maj¹ na 
nie go wp³yw inne oso by oraz ce chy i w³aœci wo œci da nej sy tu a cji,

l au to rzy nie zak³adaj¹, co sta no wi do bre, a co z³e ra dze nie so bie. Jest ono de fi -
nio wa ne jako wysi³ki da nej oso by, aby spro staæ wy ma ga niom stre suj¹cej re la cji, 
bez wzglê du na to, czy s¹ one za ko ñ czo ne su kce sem.

Ra dze nie so bie mo¿e byæ roz pa try wa ne jako: 
l pro ces – czy li ca³oœæ akty w no œci po dej mo wa nej przez cz³owie ka w sy tu a cji

stre so wej. Jest on z³o¿o ny i dy na mi cz ny, za j mu je d³ugi okres i od dzia³uje na
pie r wotn¹ sy tu a cjê, zmie niaj¹c j¹ cza sem ra dy ka l nie, co wp³ywa zwro t nie na
prze bieg akty w no œci za ra d czej.

l stra te gia – czy li mnie j sze, wy ró ¿ nio ne w prze bie gu cza so wym jed no stki aktyw -
no œci, sta no wi¹ce ja k by og ni wa. Nie kie dy ró ¿ ni¹ siê od sie bie zna cz nie
w prze bie gu tego sa me go pro ce su.

l styl ra dze nia so bie – czy li po sia da ny przez jed no stkê, chara ktery sty cz ny dla
niej re pe r tu ar stra te gii ra dze nia so bie z sy tu a cja mi stre so wy mi. Dys po zy cja ta
jest atry bu tem pod mio tu. Ta kie ro zu mie nie im p li ku je zgo dê na ist nie nie ró ¿ -
nic indy widu a l nych w za kre sie dys po zy cji do ra dze nia so bie, ale nie wy klu cza 
mo ¿ li wo œci ela sty cz ne go do pa so wa nia za cho wa nia do wy ma gañ sy tu a cji25.
Styl ra dze nia so bie jest tra kto wa ny jako dys po zy cja, bo wiem w pro ce sie ra dze -

nia so bie ucze st ni czy ty l ko czêœæ spo œród stra te gii za wa r tych w re per tu a rze jed -
no stki. Do pie ro wy ma ga nia sy tu a cji stre so wej i mo ¿ li wo œci wy ni kaj¹ce ze sty lu
ra dze nia so bie de cy duj¹ o tym, ja kie stra te gie zo stan¹ wy ko rzy sta ne. Ela sty cz -
noœæ za cho wa nia, jego do sto so wa nie do wy ma gañ sy tu a cji jest wa run kiem sku te -
cz no œci radzenia sobie. 

Wed³ug Wrze œ nie wskie go pro ces ra dze nia so bie, to ci¹g zmie niaj¹cych siê
w cza sie stra te gii, ³¹cz¹cych siê ze zmia na mi cech sy tu a cji i zmia na mi sta nu psy -
chofi zycz ne go jed no stki. Pro ces ten za le ¿y od czyn ni ków sytu a cy j nych, od czyn -
ni ków oso bo wych i od in ter akcji miê dzy tymi dwie ma gru pa mi czyn ni ków. Pod -
jê cie przez jed no stkê okre œlo nej stra te gii, za le ¿y nie ty l ko od ro dza ju sy tu a cji
i sty lu ra dze nia so bie chara ktery stycz ne go dla da nej oso by, ale ta k ¿e od ta kich
sk³ad ni ków oso bo wo œci, jak na przyk³ad op ty mizm, po ziom sa mo oce ny, po ziom
osi¹gniêæ czy lê kli woœæ. Na pod jê cie okre œlo nej stra te gii maj¹ ta k ¿e wp³yw inne
w³aœci wo œci jed no stki, jak: wiek, p³eæ, wy kszta³ce nie. Pod jê ta stra te gia jest wy pad -
kow¹ wszy stkich tych zmien nych26. Wed³ug R. La za ru sa i S. Fo l k man lu dzie
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ró ¿ ni¹ siê miê dzy sob¹ sk³on no œcia mi do pos³ugi wa nia siê okre œlo ne go ro dza ju
stra te gia mi ra dze nia so bie i te ró ¿ ni ce s¹ wzglêd nie sta³e. To, któ re spo œród do -
stê p nych stra te gii zo stan¹ wy ko rzy sta ne, za le ¿y w du ¿ym sto p niu od spo strze ga -
nia przez jed no stkê wy ma gañ sytu a cy j nych. Sam zaœ prze bieg pro ce su za ra d cze -
go za le ¿y g³ów nie od oce ny wtó r nej za gro ¿e nia, w któ rej cz³owiek do ko nu je
osza co wa nia, co mo¿e zro biæ, by spro staæ wy ma ga niom sy tu a cji. R. La za rus pod -
kre œla za le ¿ noœæ efe kty w no œci i adap tacy j no œci da ne go psy cholo gicz ne go me cha -
ni z mu ra dze nia so bie od sze ro kie go kon te kstu stwa rza ne go przez re la cje pod -
mio tu ze œwia tem i „eta pu” prze bie gu pro ce su ra dze nia so bie. Na przyk³ad,
„za prze cze nie”, „uni ka nie”, „cza so we samo oszu ki wa nie siê” i inne fo r my ra dze -
nia so bie mog¹ byæ rów nie¿ po zy ty w ne, a na wet nie zbêd ne w pe w nych uk³adach
re la cji i okre œlo nych mo men tach ich prze bie gu. Fun kcjo no wa nie ob ron ne jest
sku te cz ne w wie lu kon te kstach sytu a cy j nych. Stwier dzo no, ¿e oso by, któ re naj -
bar dziej ko rzy sta³y z ob ron nych stra te gii ra dze nia so bie, by³y ca³oœcio wo naj -
mniej przy sto so wa ne. Cho cia¿ mo ¿ na uz naæ i wska zaæ wa r toœæ ad ap ta cyjn¹ czy
na wet pro roz wo jow¹ nie któ rych me cha ni z mów ra dze nia so bie okre œlo nych jako
ob ron ne, nie mniej jed nak, je ¿e li oka zuj¹ siê one je dy nymi, do mi nuj¹cymi me -
cha niz ma mi ra dze nia so bie z wy ma ga nia mi œwia ta i w³as nej oso by, wów czas staj¹ 
siê dez adap tacy j ne. Mog¹ pro wa dziæ do ode rwa nia siê od rze czy wi sto œci, staæ siê
wy ra zem za bu rzeñ za cho wa nia i nie przy stoso wa nia psy cholo gicz ne go27.

Re a su muj¹c, stres w po wszech nym od bio rze spo³ecz nym jest uwa ¿a ny za zja -
wi sko szko d li we. Po ja wia siê wte dy, gdy zo sta je za chwia na rów no wa ga miê dzy
mo¿ li wo œcia mi, a obci¹¿e niem. To jak ra dzi my so bie ze stre sem w du ¿ej mie rze
za le ¿y od tego jak w da nej chwi li oce nia my sy tu a cjê. Zwy kle w pie r wszej chwi li
po ja wie nia siê sy tu a cji stre so wej iden tyfi ku je my jak po wa ¿ ny jest to pro blem,
a na stê p nie szu ka my „dro gi ewa ku a cji”. Ka ¿ dy cz³owiek ma swoj¹ w³asn¹ dro gê
ewa ku a cji, np.: wa l ka, ucie czka, chwi lo wa sa mo tnoœæ, hob by, spo t ka nie z przy-
ja z ny mi so bie lu dŸ mi. Po nie wa¿ tak na pra wdê nikt nie jest w sta nie okre œliæ, jak
za cho wa³by siê w kon kre t nej sy tu a cji kry zy so wej, w wa run kach si l ne go stre su,
nie baga tel ne go zna cze nia na bie ra edu ka cja przed incy denta l na rea li zo wa na pod -
czas przy go to wa nia do wy ko ny wa nia szcze gó l nych za dañ. Sku piaæ siê ona win na
na uœwia do mie niu fun kcjo na riu szom z czym mog¹ siê spo t kaæ na mie j s cu pro wa -
dze nia dzia³añ (wi do ki zni sz cze nia, zma sa kro wa nych lu dz kich cia³, re a kcje ofiar
itp.), przy go to wy waæ do ra dze nia so bie w sy tu a cjach stre so wych oraz pa no wa nia
nad w³as ny mi re a kcja mi (emo cja mi), na mie j s cu w któ rym dosz³o do zda rze nia,
jak i ra dze nia so bie z ob ja wa mi dys tre su po zda rze niu, a ponad to uczyæ za sad hi -
gie ny psy chi cz nej i fi zy cz nej28. 
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Bie l sko - Bia³a, 2012, s. 134–135.
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Ane ta DRÓ¯D¯

Pre pa ring to Act un der Stress

The ar ti c le con ta ins ove r view of the se le c ted stress the o ries and stress
ma na ge ment stra te gies. Stress is an in te gral part of hu man life. One of the
most im po r tant hu man cha rac te ri stics is the abi li ty to ad apt to the
chan ge a b le en vi ron men tal con di tions. Life pro blems which stem from
mu tu al hu man – world re la tions can, if a per son does not take ap pro pria te
ac tions or does not re ce i ve ade qu a te aid, ca u se stress. In re a li ty,
un de si rab le ac tions may be ca u sed by too high stress le vel or lon g - term
stress only. Mo de ra te stress in cre a ses abi li ties to ove r co me ad ap ta tion
re qu i re ments of the en vi ron ment, al lo wing psy cho lo gi cal de ve lo p ment.
Nu me ro us re se a r chers de scri be it as a fun da men tal de ve lo p ment fa c tor.
What ne eds to be ta ken into con si de ra tion is the fact that many hu man
de ci sions re la ted to de ve lo ping the abi li ties to cope with stress di re c t ly
im pact stres s- re la ted re a c tions and the ir con se qu en ces. In this con text, it is
im pos si b le to ove re sti ma te the im po r tan ce of sup port thanks to which
de aling with stress is ea sier and more ef fe c ti ve.

Ke y words: life pro blems, stress, dif fi cult si tu a tion, stra te gy, style.
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mgr in¿. Ma g da le na GIKIEWICZ

Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Po wia ty w kon te k œcie wy ko ny wa nych za dañ
z za kre su zarz¹dza nia kryzysowego

1. Wpro wa dze nie

Zarz¹dza nie de fi nio wa ne jest jako „[...] sy stem dzia³añ re gu luj¹cych spo sób
i za sa dy fun kcjo no wa nia okre œlo nej or ga ni za cji zgod nie z wy ty czo ny mi ce la mi”1, 
st¹d czê sto uto ¿ sa mia siê go z zarz¹dza niem przez cele i œwia do mym fo r mu³owa -
niem tych osta t nich. Obe j mu je ta kie fun kcje, jak: pla no wa nie, orga ni zo wa nie,
mo ty wo wa nie oraz kon tro lê.

Z po wy ¿szej de fi ni cji wnio sku je siê, ¿e zarz¹dza nie jest œci œle powi¹zane
z zarz¹dza niem kry zy so wym, w któ rym re a li za cja dzia³añ od by wa siê w ra mach
czte rech faz: za po bie ga nia, przy go to wa nia, re a go wa nia i od bu do wy. Owe

Ar ty ku³ przed sta wia wy ni ki ba da nia prze prowa dzo ne go w po wia tach: kra -

ko w skim, lu be l skim, san do mie r skim, sta ro gar dz kim, tu cho l skim oraz

wroc³awskim na te mat wy ko ny wa nych za dañ z za kre su zarz¹dza nia kry zy -

so we go. Ba da nia od by wa³y siê w okre sie ba da w czym od maja do grud nia

2012 r. na pró bie ba da w czej maj¹cej cha ra kter lo so wy, obe j muj¹cy 628

re spon den tów. 

W opra co wa niu przed sta wio no de fi ni cje zarz¹dza nia kry zy so we go, okre -

œlo no jego g³ówny cel. Na stê p nie opi sa no pro ces zarz¹dza nia kry zy so we go

sk³adaj¹cy siê z faz za po bie ga nia, przy go to wa nia, re a go wa nia i od bu do wy,

aby za raz po nich okre œliæ prio ry te to we za da nia dla po szcze gó l nych faz, ja -

kie win ny byæ rea li zo wa ne w po wia tach. Ko le j no przed sta wio no za da nia

sta ro sty z za kre su zarz¹dza nia kry zy so we go wy ni kaj¹ce z Usta wy z 26 kwiet-

nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym (DzU z 2007 r. nr 89 poz. 590

z póŸn. zm.) oraz 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), a na stê p nie przed sta wio no i opi sa no

wy ni ki ba da nia, zwra caj¹c uwa gê na ró ¿ ni ce w wy ko ny wa niu za dañ z za -

kre su zarz¹dza nia kry zy so we go w po wia tach.

S³owa klu czo we: zarz¹dza nie kry zy so we, fazy zrz¹dza nia kry zy so we go,

po wiat, za da nia powiatu.
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dzia³ania w ra mach sy ste mu zarz¹dza nia kry zy so we go rea li zo wa ne s¹ na wszy -
stkich po zio mach ad mi ni stra cji, po czy naj¹c od gmi ny przez po wiat, wo je wó dz -
two i kraj. Na ka ¿ dym z wy mie nio nych szcze b li od po wied nie or ga ny re a li zuj¹
przy pi sa ne usta wo wo za da nia z za kre su zarz¹dza nia kry zy so we go. Na te re nie po -
wia tu s¹ to miê dzy in ny mi ta kie dzia³ania, jak moni to ro wa nie, pla no wa nie, re a -
go wa nie, usu wa nie sku t ków za gro ¿eñ, ale i zarz¹dza nie, orga ni zo wa nie i pro wa -
dze nie szko leñ, æwi czeñ i tre nin gów z za kre su re a go wa nia na po ten cja l ne
za gro ¿e nia. Wo bec po wy ¿sze go w ar ty ku le przedstawiono opiniê re spon den tów
– mie sz ka ñ ców powiatów na temat stopnia realizacji poszczególnych zadañ z za -
kre su zarz¹dzania kryzysowego.

2. De fi nio wa nie zarz¹dza nia kry zy so we go

Usta wa o zarz¹dza niu kry zy so wym wpro wa dzi³a de fi ni cjê zarz¹dza nia kry zy -
so we go, któ ra okre œla j¹ „[…] jako dzia³al noœæ or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz nej, 
bêd¹ca ele men tem kie ro wa nia bez pie cze ñ stwem na ro do wym, któ ra po le ga na za -
po bie ga niu sy tu a cjom kry zy so wym, przy go to wa niu do prze j mo wa nia nad nimi
kon tro li w dro dze za pla no wa nych dzia³añ, re a go wa niu w przy pa d ku wyst¹pie nia 
sy tu a cji kry zy so wych usu wa niu ich sku t ków oraz od twa rza niu za so bów i in fra -
stru ktu ry kry ty cz nej”2. 

Po wy ¿sza de fi ni cja jest od 2007 r. naj czê œciej u¿y wa na, lecz nie je dy na, gdy¿
w li te ra tu rze przed mio tu mo ¿ na spo t kaæ sze reg in nych jej in ter pre ta cji. Na
przyk³ad wed³ug Da nu ty La lak i Ta de u sza Pi l chy „[…] zarz¹dza nie kry zy so we
to ze spó³ przed siê w ziêæ orga niza cy j nych, lo gi sty cz nych i fi nan so wych, któ rych
ce lem jest za po bie ga nie po wsta wa niu sy tu a cji kry zy so wych, za pe w nie nie spra w -
no œci stru ktur de cy zy j nych na wszy stkich szcze b lach zarz¹dza nia, utrzy ma nie
ci¹g³ej go to wo œci si³ i œro d ków do pod jê cia dzia³añ, spra w ne re a go wa nie oraz li k -
wi da cje sku t ków za ist nia³ej sy tu a cji”3.

Piotr Sien kie wicz tra ktu je de fi ni cjê jako „[…] pro ces de cy zy j ny zmie rzaj¹cy
do wy bo ru ra cjo na l nej stra te gii prze ciw dzia³ania re a l nym i po ten cja l nym sy tu a -
cjom kry zy so wym, spo sób zarz¹dza nia spe cyfi cz ny mi za so ba mi sy ste mu za pe w -
niaj¹cy po wrót do sta nu nor ma l ne go ze sta nu kry zy su lub utrzy ma nia tego sta nu
mimo wyst¹pie nia sym pto mów sy tu a cji kry zy so wej4.

Z ko lei Krzy sztof Zie li ñ ski tra ktu je zarz¹dza nie kry zy so we jako „[…]
ca³okszta³t roz wi¹zañ sy ste mo wych w sfe rze ochro ny lud no œci, wype³nia nych
przez w³adze pu b li cz ne wszy stkich szcze b li, we wspó³dzia³aniu z wyspe cjali -
zowa ny mi orga ni za cja mi i in ny mi sy tu a cja mi w celu za po bie ga nia sy tu a cjom
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nie bez pie cz nym stwa rzaj¹cym za gro ¿e nie dla ¿y cia, zdro wia oby wa te li oraz œro -
do wi ska”5.

Z³o¿o noœæ pro ble ma ty ki zarz¹dza nia kry zy so we go wy ni ka z ko nie cz no œci
pod jê cia dzia³añ ade k wa t nych do za gro ¿e nia przed jego za ist nie niem. In ny mi
s³owy, sens zarz¹dza nia kry zy so we go po le ga na ta kich dzia³aniach, któ re nie do -
puszcz¹ do po wsta nia sy tu a cji kry zy so wych. Z tego wzglê du du¿y na cisk k³ad zie
siê na przy go to wa nie na wy pa dek wyst¹pie nia po ten cja l nych za gro ¿eñ, pla no wa -
nie dzia³añ, po dzia³ odpo wie dzial no œci i ko m pe ten cji, te ch no lo gie, zago spoda ro -
wa nie prze strzen ne i sy ste my za bez pie czeñ6.

Zarz¹dza nie kry zy so we opie ra siê na za sa dach7:
– pry ma tu jed noo sobo we go kie row ni c twa, któ ry po le ga na po wie rze niu ko m pe -

ten cji de cy zy j nych jed noo so bo wym or ga nom, któ re spra wuj¹ w³adzê ogóln¹
w da nym te re nie,

– odpo wie dzial no œci or ga nów w³adzy pu b li cz nej, bêd¹cej regu³¹ okre œlaj¹c¹
odpo wie dzia l noœæ za zarz¹dza nie w sy tu a cjach kry zy so wych przez fun kcjo -
nuj¹ce w pa ñ stwie or ga ny ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej,

– pry ma tu uk³adu tery to rial ne go, któ ry sta no wi za pod sta wê dzia³ania or ga nów
w³adzy po dzia³ tery to ria l ny pa ñ stwa,

– po wszech no œci, któ ra zo bo wi¹zuje wszy stkie pod mio ty pra wa pa ñ stwo we go do
ucze st ni c twa w dzia³aniach anty kry zy so wych, ka ¿ dy sto so w nie do jego sta tu su
pra wne go i orga niza cyj ne go,

– fun kcjo nal ne go po dej œcia, po le gaj¹cego na okre œle niu wzglêd nie sta³ych, zwy -
kle po wta rza l nych, ty po wych i sfor mali zo wa nych pro cedu ra l nie dzia³añ,
wyod rê b nio nych ze wzglê du na ich ro dzaj i cha ra kter, ale i ukie run ko wa nych
na re a li za cjê ce lów bez pie cze ñ stwa na ro do we go,

– ze spo le nia, w myœl któ rej or ga nom ad mi ni stra cji ta kim jak wójt, sta ro sta i wo je -
wo da na da je siê w³ad z two wed³ug za sad okre œlo nych usta wa mi nad wsze l ki mi
po zo sta³ymi fo r ma mi ad mi ni stra cji za rów no ze spo lo nej, jak i nie ze spo lo nej,

– ci¹g³oœci fun kcjo no wa nia pa ñ stwa, któ ra okre œla, ¿e bez wzglê du na stan i oko -
li cz no œci fun kcjo no wa nia pa ñ stwa nie zmien ne po zo staj¹ fo r my orga niza cy j ne
w³adzy pa ñ stwo wej, a po szcze gó l ne or ga ny re a li zuj¹ swo je fun kcje za rów no
w cza sie po ko ju, kry zy su, jak i wo j ny.
Ana li za wy szcze gól nio nych de fi ni cji i za sad po zwa la skon sta to waæ, ¿e ce lem

zarz¹dza nia kry zy so we go jest mini ma li za cja po ten cja l nych za gro ¿eñ oraz spra w -
ne i sku te cz ne prze pro wa dze nie dzia³añ w przy pa d ku ich wyst¹pie nia. Owa spraw -
noœæ i sku te cz noœæ za le ¿y w du ¿ym sto p niu od umie jê t no œci, ko m pe ten cji i wie -
dzy za rów no osób kie ruj¹cych dzia³ania mi, jak i jed no stek bior¹cych udzia³
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5 Zie li ñ ski K., Bez pie cze ñ stwo oby wa te li pod czas kry zy sów nie mili ta r nych oraz re a go wa nie w ra -
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7 Gryz J., Ki t ler W. (red.), Sy stem re a go wa nia kry zy so we go. Wy daw ni c two Adam Ma r sza³ek, To -
ruñ 2007, s. 203.



w akcjach ra to w ni czych. Spra w noœæ oz na cza tu taj zdo l noœæ do osi¹gniê cia za pla -
no wa nych ce lów, a sku te cz noœæ sto pieñ ich osi¹gniê cia. Zarz¹dza nie kry zy so we
ma za pe w niæ rów nie¿ ra cjo na l noœæ w po dej mo wa niu dzia³añ i go spo daro wa niu
za so ba mi, czy li umo ¿ li wiæ taki ich do bór i alo ka cjê, któ ra za pe w nia ma ksy mali -
za cjê efe któw8. 

3. Pro ces zarz¹dza nia kry zy so we go

Z ana li zy po wy ¿szych de fi ni cji zarz¹dza nia kry zy so we go mo ¿ na wy wnio sko -
waæ, ¿e pro ces zarz¹dza nia kry zy so we go sk³ada siê z na stê puj¹cych faz9:
– za po bie ga nia,
– przy go to wa nia,
– re a go wa nia,
– od bu do wy.

Po szcze gó l ne fazy pro ce su zarz¹dza nia kry zy so we go sk³adaj¹ siê z okre œlo -
nych przed siê w ziêæ. Za nim zo sta nie przed sta wio na ich cha ra kte ry styka, na le ¿y
za zna czyæ ¿e pro ces zarz¹dza nia kry zy so we go mo ¿ na po dzie liæ na dwa okre sy:
sta bi li za cji i re a li za cji. 

Okres sta bi li za cji obe j mu je swym za siê giem przed siê w ziê cia, w któ rych cho -
dzi o sku te cz ne przy go to wa nie do spro sta nia wy zwa niom w sy tu a cjach trud nych
oraz przy go to wa nia sy ste mu re a go wa nia kry zy so we go do dzia³añ zapo bie ga w -
czych mi ni ma li zuj¹cych ró ¿ ne go ro dza ju za gro ¿e nia dla ¿y cia, mie nia i œro do wi -
ska. Na to miast w okre sie re a li za cji po dej mo wa ne przed siê w ziê cia po le gaj¹ na za -
ha mo wa niu roz wo ju wy stê puj¹cych za gro ¿eñ oraz ogra ni cza niu zni sz czeñ i strat, 
a ta k ¿e w ra mach od bu do wy do sta r cze nie po mo cy po szko do wa nym10. 

Wra caj¹c do cha ra kte ry styki po szcze gó l nych faz zarz¹dza nia kry zy so we go,
na le ¿y wy szcze gó l niæ w nich prio ry te to we dzia³ania. 

W fa zie za po bie ga nia po wsta wa niu za gro ¿eñ przed siê w ziê cia sku pio ne s¹ na
moni to ro wa niu, ana li zie za gro ¿eñ, pro gno zo wa niu roz wo ju zda rzeñ pod k¹tem
mo ¿ li wo œci wy stê po wa nia za gro ¿eñ w da nym mie j s cu i cza sie, edu ka cji dla bez -
pie cze ñ stwa, pla no wa niu zago spoda ro wa nia prze strzen ne go, pla no wa niu stra-
te gi cz nym. Obe j muj¹ rów nie¿ mode r ni za cjê obie któw i re a li za cjê in wes ty cji
zwiê k szaj¹cych bez pie cze ñ stwo (np. bu do wê wa³ów prze ciwpo wo dzio wych, sy -
ste mów mo ni to rin gu, bu do w li ochron nych itp.).

W fa zie przy go to wa nia s¹ przed siê w ziê cia, któ rych ce lem jest osi¹gniê cie go -
to wo œci do sku te cz ne go dzia³ania w sy tu a cji za gro ¿e nia za po moc¹ po sia da nych
si³ i œro d ków. Osi¹gniê cie w³aœci we go po zio mu przy go to wa nia do dzia³añ w sytu -
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a cjach kry zy so wych rea li zo wa ne jest w ra mach przed siê w ziêæ pla ni sty cz nych
zdefiniowanych jako „pla no wa nie cy wi l ne”.

W fa zie re a go wa nia s¹ to dzia³ania po le gaj¹ce na bezzw³ocz nym ucze st ni c twie
w rea li zo wa niu za pla no wa nych uprze d nio dzia³añ, opa r te na zna jo mo œci pro ce -
dur sko re lo wa nych w fa zie pla no wa nia z za da nia mi stawianymi si³om re a go wa -
nia.

Ce lem re a go wa nia kry zy so we go jest neu tra li za cja za gro ¿e nia b¹dŸ ta kie nim
po kie ro wa nie, aby zna cz nie ogra ni czyæ jego sku t ki. Faza re a go wa nia jest spra w -
dzia nem efe kty w no œci re a li za cji za dañ zarz¹dza nia kry zy so we go wy ko na nych
w fa zie przy go to wañ.

W fa zie od bu do wy naj wa¿ niej szy mi przed siêw ziê cia mi s¹: usu wa nie sku t ków
wyst¹pie nia sy tu a cji kry zy so wych, w tym od twa rza nie za so bów i in fra stru ktu ry
kry ty cz nej. W ra mach tej fazy mo ¿ na wy ró ¿ niæ dwa eta py dzia³añ. Pie r wszy obe j -
mu je dzia³ania ra to w ni cze i za pe w nie nie po mo cy dla po szko do wa nej lud no œci.
Cho dzi o stwo rze nie przy naj mniej mi ni ma l nych stan dar dów ¿y cia, czy li do sta r -
cze nie ¿y w no œci, lo kum, ubra nia, wspa r cia psy cholo gicz ne go, a na stê p nie zor -
gani zo wa nie pro fe sjo nal nej po mo cy ukie run ko wa nej na stwo rze nie po szko do -
wa nym bez pie cz nej rze czy wi sto œci. Dru gi etap fazy od bu do wy kon cen tru je siê na 
ana li zie dzia³añ pod jê tych w fa zie re a go wa nia, od two rze niu i uzu pe³nie niu za so -
bów si³ i œro d ków u¿y tych w akcji ra to w ni czej. Osza co wa nie wyrz¹dzo nych
szkód po zwa la okre œliæ ro dzaj, dy na mi kê, ska lê i prze bieg re a kcji cz³owie ka na
sy tu a cjê tra u ma tyczn¹ i za kres po mo cy oraz za pla no waæ od bu do wê i za kres prac
mi ni ma li zuj¹cych stra ty w przysz³oœci11.

Prio ry te to we dzia³ania dla po szcze gó l nych faz zarz¹dza nia kry zy so we go zo -
sta³y przed sta wio ne na rys. 1. 

Aby or ga ny ad mi ni stra cji pu b li cz nej osi¹gnê³y w³aœci wy po ziom przy go to wa -
nia do dzia³añ w sy tu a cjach kry zy so wych, po trze b ny jest prze de wszy stkim
ca³okszta³t przed siê w ziêæ pla ni sty cz nych de fi nio wa nych jako pla no wa nie cy wi l -
ne. To wa ¿ ny ele ment sy ste mu zarz¹dza nia kry zy so we go, gdy¿ pro ces gro ma dze -
nia i prze twa rza nia in fo r ma cji o si³ach i œro d kach nie zbêd nych do prze ciw -
dzia³ania i usu wa nia sku t ków za gro ¿eñ sta no wi isto t ne na rzê dzie przy go to wa nia
organów administracji publicznej do dzia³añ w sytuacjach kryzysowych. 

Pod po jê ciem „pla no wa nie” „[…] ro zu mie siê nie ty l ko sam pro ces opra co wy -
wa nia do ku men tów pla ni sty cz nych, ale rów nie¿ przy go to wa nie za so bów i wszy -
stkie inne dzia³ania na tu ry orga niza cy j nej zmie rzaj¹ce do w³aœci we go przy go to -
wa nia ad mi ni stra cji na sy tu a cje kry zy so we, w tym zwi¹zane z wy ko rzy sta niem
Si³ Zbro j nych12.
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11  Ziar ko J., Wala s - Trê bacz J., Pod sta wy zarz¹dza nia kry zy so we go, Czêœæ 1 Zarz¹dza nie kry zy so -
we w ad mi ni stra cji pu b li cz nej. Kra ko wska Aka de mia im. An drze ja Fry cza Mo drze je wskie go, Kra ków
2010, s. 101–104.

12 Ta m ¿e, s. 131.



Dok³adny wy kaz za dañ rea li zo wa nych w ra mach pla no wa nia cy wi l ne go okre -
œla art. 4 Usta wy o zarz¹dza niu kry zy so wym. Obe j muj¹ one „[…]: 
1) przy go to wa nie pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go,
2) przy go to wa nie stru ktur uru cha mia nych w sy tu a cjach kry zy so wych, 
3) przy go to wa nie i utrzy my wa nie za so bów nie zbêd nych do wy ko ny wa nia za dañ 

ujê tych w pla nie zarz¹dza nia kry zy so we go,
4) utrzy my wa nie baz da nych nie zbêd nych w pro ce sie zarz¹dza nia kry zy so we go,
5) przy goto wy wa nie roz wi¹zañ na wy pa dek zni sz cze nia lub zak³óce nia fun kcjo -

no wa nia in fra stru ktu ry kry ty cz nej,
6) za pe w nie nie spó j no œci miê dzy pla na mi zarz¹dza nia kry zy so we go a in ny mi

pla na mi sporz¹dza ny mi w tym za kre sie przez w³aœci we or ga ny ad mi ni stra cji
pu b li cz nej, któ rych obo wi¹zek wy ko ny wa nia wy ni ka z od rê b nych prze pi -
sów”13.

4. Stru ktu ra ad mi ni stra cji pu b li cz nej a zarz¹dza nie kryzysowe

Za pe w nie nie ochro ny ¿y cia i zdro wia lud no œci, dóbr ma te ria l nych, niena -
rusza l no œci œro do wi ska czy te¿ pro ble my prze trwa nia jed no stki wi dzia ne w per -
spe kty wie da ne go ob sza ru w okre œlo nym prze dzia le cza su, to jed no z naj wa¿ nie j -
szych za dañ do zrea li zo wa nia stoj¹ce przed cen tra l ny mi i te re no wy mi organami
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. 
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l opracowanie planów zarz¹dzania kryzysowego,
l opracowanie planów obrony cywilnej,
l opracowanie systemów ³¹cznoœci i komunikacji,
l opracowanie systemów monitorowania,
l stworzenie i utrzymanie zabezpieczenia socjalno-

-bytowego.
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l

l
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l

monitoring zagro¿eñ,
analiza Ÿróde³ i ocena potencjalnych zagro¿eñ,
edukacja dla bezpieczeñstwa,
szkolenie jednostek operacyjnych,
przygotowywanie instrumentów prawnych,
przygotowywanie i wdra¿anie systemów zabezpieczeñ,
przygotowywanie narzêdzi i technik
komunikacji,
planowanie zagospodarowania
przestrzennego,
bilans zasobów.

l

l

l

l

l

l

l

szacowanie szkód i strat
pomoc poszkodowanym,
uruchomienie urz¹dzeñ obiektów
u¿ytecznoœci publicznej,
odtwarzanie infrastruktury komunalnej,
uzupe³nianie zapasów,
analiza podjêtych dzia³añ i zabezpieczeñ,
modyfikacja organizacji, planów i procedur dzia³ania.

l

l

l
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uruchomienie planów zarz¹dzania 
kryzysowego,
uruchomienie procedur 
operacyjnych,
ostrzeganie i alarmowanie,
pomoc medyczna,

l
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ewakuacja,
organizacja samopomocy,
ocena szkód,
zabezpieczenie terenów zagro¿onych,
ochrona psychologiczna poszkodowanych,
public relations.

Rys. 1. Za da nia w pro ce sie zarz¹dza nia kry zy so we go

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [9].

13 Usta wa 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.).



W Pol sce za da nia w za kre sie za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa we wnê trz ne go
i porz¹dku pub li cz ne go re a li zuj¹ pod mio ty na le¿¹ce do sy ste mu zarz¹dza nia kry -
zy so we go, które przedstawiono na rys. 2. 

W sy tu a cji wyst¹pie nia za gro ¿e nia, zarz¹dza nie kry zy so we uru cha mia ne jest
na naj ni ¿ szym szcze b lu admi ni stra cyj nym po kry waj¹cym siê z ob sza rem wy stê -
po wa nia za gro ¿e nia z za cho wa niem hie rar chi czne go po dzia³u w ob rê bie ad mi ni -
stra cji. To zna czy od naj ni ¿ sze go szcze b la sa morz¹do we go, któ rym jest gmi na,
po przez po wiat i wo je wó dz two, do szcze b la cen tra l ne go, na któ rym za da nia rea li -
zo wa ne s¹ przez po szcze gó l ne urzê dy cen tra l ne, mi ni ste r stwa, Radê Mi ni strów
oraz Pre ze sa Rady Mi ni strów14.

Z chwil¹ wzro stu ska li za gro ¿e nia i utrat¹ mo ¿ li wo œci prze j mo wa nia kon tro li
nad za gro ¿e niem, spra wo wa nie zarz¹dza nia kry zy so we go jest prze ka zy wa ne or -
ga nom o wiê kszym po ten cja le, nie po wo duj¹c przy tym auto maty cz ne go uru cha -
mia nia kosztownej krajowej machiny zarz¹dzania. 

Zarz¹dza nie kry zy so we na szcze b lu cen tra l nym spra wu je Rada Mi ni strów,
a w sy tu a cjach szcze gó l nych mi ni ster w³aœci wy do spraw we wnê trz nych, z wy ko -
rzy sta niem Rz¹do we go Ze spo³u Zarz¹dza nia Kry zy so we go i Rz¹dowego Cen -
trum Bezpieczeñstwa.
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Rys. 2. Stru ktu ra ad mi ni stra cji pu b li cz nej a zarz¹dza nie kryzysowe

îród³o: [5].

14  W. Mo lek, K. Stec, R. Ma r ci niak, Zarz¹dza nie kry zy so we w sy ste mie kie ro wa nia bez pie cze ñ -
stwem na ro do wym, Bez pie cze ñ stwo Na ro do we I – 2011/17. s. 51.



W ra mach te re no wej ad mi ni stra cji rz¹do wej za da nia z za kre su zarz¹dza nia
kry zy so we go spra wuj¹ wo je wo do wie wspie ra ni przez wo je wó dz kie ze spo³y i cen -
tra zarz¹dza nia kry zy so we go. Na szcze b lu sa morz¹do wym or ga na mi zarz¹dza nia
kry zy so we go s¹ od po wie d nio sta ro sta oraz wójt, bu r mistrz b¹dŸ pre zy dent mia -
sta wraz z ich apa ra tem po mo c ni czym, ja kim s¹ po wia to we i gmin ne zespo³y
zarz¹dzania kryzysowego oraz centra zarz¹dzania kryzysowego.

Spra wo wa nie zarz¹dza nia kry zy so we go, to ogó³ dzia³añ w³ad czych, de cy zy j -
nych, orga niza cy j nych, pla ni sty cz nych, nad zo r czych i kon tro l nych zmie -
rzaj¹cych do re a li za cji ce lów sta wia nych w tym za kre sie. Cho dzi o stwo rze nie ta -
kich wa run ków do kie ro wa nia stru ktu ra mi rz¹do wy mi i sa morz¹du
tery to rial ne go, któ rych re zu l ta tem bê dzie kom p le kso we dzia³anie w czte rech fa -
zach zarz¹dza nia kry zy so we go: za po bie ga nia po wsta wa niu za gro ¿eñ, przy go to -
wa nia do pro wa dze nia dzia³añ, reagowania w sytuacji kryzysowej i usuwania
skutków wywo³anych tymi sytuacjami.

5. Za da nia po wia tu w za kre sie zarz¹dza nia kry zy so we go

Cele wy ni kaj¹ce z zarz¹dza nia kry zy so we go ad mi ni stra cja rz¹dowa i sa mo -
rz¹dowa sta ra siê wy ko ny waæ na pod sta wie przy pi sa nych im za dañ wy ni kaj¹cych 
z przepisów prawa. 

„[…] Po wiat wy ko nu je okre œlo ne usta wa mi za da nia pu b li cz ne o cha ra kte rze
ponad gmin nym w za kre sie: edu ka cji pu b li cz nej, pro mo cji i ochro ny zdro wia,
po mo cy spo³ecz nej, rów nie¿ wspie ra nia ro dzi ny i pie czy za stê pczej, ponad to po -
li ty ki pro ro dzin nej, wspie ra nia osób nie pe³no spra w nych, trans po rtu zbio ro we go 
i dróg pu b li cz nych, ku l tu ry oraz ochro ny za by t ków i opie ki nad za by t ka mi, ku l -
tu ry fi zy cz nej i tu ry sty ki, ge o de zji, ka r to gra fii i ka ta stru, go spo dar ki nieru cho -
mo œcia mi, ad mi ni stra cji archite ktonicz no-budo wla nej, go spo dar ki wod nej,
ochro ny œro do wi ska i przy ro dy, ro l ni c twa, le œ ni c twa i ry ba c twa œródl¹do we go,
porz¹dku pub li cz ne go i bez pie cze ñ stwa oby wa te li, ochro ny prze ciwpo wo dzio -
wej, w tym wy po sa ¿e nia i utrzy ma nia po wia to we go ma ga zy nu prze ciwpo wo dzio -
wego, prze ciwpo ¿a ro wej i za po bie ga nia in nym nad zwy cza j nym za gro ¿e niom ¿y -
cia i zdro wia lu dzi oraz œro do wi ska, prze ciw dzia³ania bez ro bo ciu oraz
akty wi za cji lo ka l ne go ryn ku pra cy, ochro ny praw kon su men ta, utrzy ma nia po -
wia to wych obie któw i urz¹dzeñ u¿y te cz no œci pu b li cz nej oraz obie któw admi ni -
stra cyj nych, ob ron no œci, pro mo cji po wia tu, wspó³pra cy z orga ni za cja mi po -
zarz¹do wy mi”15.

Do za dañ pu b li cz nych po wia tu na le ¿y rów nie¿ za pe w nie nie 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,
inspekcji i stra¿y. 
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15 Art. 4 ust. 1. Usta wa z 5 cze r w ca 1998 r. o sa morz¹dzie po wia to wym (DzU z 2001 r., nr 142,
poz. 1592).



Za da nia wy ni kaj¹ce z zarz¹dza nia kry zy so we go zo sta³y wpi sa ne do dzia³u
porz¹dku pub li cz ne go i bez pie cze ñ stwa obywateli. 

Sta ro sta jako prze wod nicz¹cy zarz¹du po wia tu jest ta k ¿e or ga nem w³aœci wym
w spra wach zarz¹dza nia kry zy so we go na ob sza rze po wia tu16. Do jego za dañ w spra -
wach zarz¹dza nia kry zy so we go, na le ¿y kie ro wa nie dzia³ania mi zwi¹za ny mi z mo -
nito ro wa niem, pla no wa niem, re a go wa niem i usu wa niem sku t ków za gro ¿eñ na te -
re nie po wia tu oraz re a li za cja za dañ z za kre su pla no wa nia cy wi l ne go, w tym:
a) opra co wy wa nie i przedk³ada nie wo je wo dzie do za twier dze nia po wia to we go

pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go,
b) re a li za cja za le ceñ do po wia to wych pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go,
c) wy da wa nie or ga nom gmi ny za le ceñ do gmin ne go pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go,
d) za twier dza nie gmin ne go pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go.

Ko le j ne za da nia, ja kie wi nien wy ko naæ sta ro sta na te re nie po wia tu w za kre sie
zarz¹dza nia kry zy so we go to zarz¹dza nie, orga ni zo wa nie i pro wa dze nie szko leñ,
æwi czeñ i tre nin gów z za kre su re a go wa nia na po ten cja l ne za gro ¿e nia, wy ko ny wa -
nie przed siê w ziêæ wy ni kaj¹cych z pla nu ope racy j ne go fun kcjo no wa nia po wia tów
i miast na pra wach po wia tu oraz prze ciw dzia³anie sku t kom zda rzeñ o cha ra kte rze
ter rory sty cz nym i re a li za cja za dañ z za kre su ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej.

Wy szcze gól nio ne za da nia w po wie cie wy ko ny wa ne s¹ przy po mo cy po wia to -
we go ze spo³u zarz¹dza nia kry zy so we go oraz po wia to we go cen trum zarz¹dza nia
kry zy so we go, ale rów nie¿ przy po mo cy s³u¿b, ta kich jak stra¿ po¿arna, Policja,
pogotowie ratunkowe. 

6. Me to dy, te ch ni ki i na rzê dzia ba da w cze

W³aœci we prze pro wa dze nie ba da nia w celu we ry fi ka cji, ja kie za da nia z za kre -
su zarz¹dza nia kry zy so we go s¹ rea li zo wa ne przez po wia ty wy ma ga³o za sto so wa -
nia od po wied nich me tod ba da w czych. Za nim jed nak zo stan¹ one przed sta wio ne
za sad ne wy da je siê wyjaœnienie rozumienia s³owa „me to da”. 

Po cho dzi ono od gre c kie go s³owa „me t ho dos” i oz na cza dok³ad nie „ba da nie”, 
co jed nak w za le ¿ no œci od przed mio tu, celu, spo so bu ba dañ mo¿e oka zaæ siê po jê -
ciem nie jedno zna cz nym. Pod sta wo wa kla sy fi ka cja opie ra siê na wy ró ¿ nie niu me -
tod ba da w czych w ró ¿ nym zna cze niu. Wê ¿ sze spo j rze nie na po jê cie me to dy ba -
da w czej zak³ada wy³¹cz nie udzie la nie od po wie dzi na pod sta wo we py ta nie
ba da w cze, pod czas gdy sze r sze obe j mu je sze reg czyn no œci ba da w czych, ta kich
jak: fo r mu³owa nie py tañ, za³o¿eñ ba da w czych, udzie la nie od po wie dzi na wcze œ -
niej po sta wio ne py ta nia. Ogó l nie rzecz uj muj¹c, me tod¹ ba dawcz¹ mo ¿ na na -
zwaæ „ty po we i po wta rza l ne spo so by zbie ra nia, opra co wy wa nia, ana li zy i in ter -
pre towa nia da nych em pi ry cz nych, s³u¿¹ce do uzy ska nia ma ksy ma l nie uza sad -
nio nych od po wie dzi na sta wia ne py ta nia ba da w cze17.
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16 Art. 17. Usta wa z 26 kwie t nia 2007 r. o zarz¹dza niu kry zy so wym (DzU z 2007 r., nr 89, poz. 590).
17 No wak S., Me to do lo gia ba dañ spo³ecz nych, PWN, Wa r sza wa 1985, s. 22.



Ta de usz Pilch zwra ca uwa gê na roz ró ¿ nie nie me to dy ba da w czej od te ch ni ki
ba da w czej. Ta pie r wsza za wie ra w so bie sze reg dzia³añ o zró¿ ni co wa nym cha ra k -
te rze, pod czas gdy te ch ni ka ba da w cza ogra ni cza siê do czyn no œci po je dyn czych
lub poje dynczo -jedno rod nych18.

Ten po dzia³ wzbu dzi³ wie le w¹tpli wo œci W³adys³awa Za czy ñ skie go, jed na k ¿e
wa r to o nim wspo mnieæ, by na œwie t liæ ró ¿ no rod noœæ post rze ga nia ba dañ meto -
dolo gi cz nych. Wy ¿ej wspo mnia ny au tor uwa ¿a, i¿ me to da, ro zu mia na jako sy ste -
maty cz nie sto so wa ny spo sób dzia³ania te raz jak i w przysz³oœci, któ ra daje mo ¿ li -
woœæ usy stema tyzo wa nia we wnê trz nych stru ktur w ro dzi nach me tod jed no ro-
dnych, do ja kich za li cza siê ob se r wa cje czy eks pe ry ment. Jak wspo mi na
W³adys³aw Za czy ñ ski, dla ro dzi ny me tod obse rwa cy j nych przy j mu je my ogóln¹
na zwê me to dy, a dla ró ¿ nych od mian ob se r wa cji – na zwê ga tun kow¹ te ch ni ki19.

W celu uka za nia od mien nych pogl¹dów do tycz¹cych kla sy fi ka cji czy ter mi no -
lo gii ba dañ na uko wych, mo ¿ na przy to czyæ inne spo j rze nie na ten te mat, na
przyk³ad Ta de u sza Ko tar biñ skie go czy Mie czys³awa £obo c kie go, jed na k ¿e do pro -
wa dzi to do wnio sków, ¿e w za le ¿ no œci od pogl¹dów da ne go au to ra, ter mi no lo gia
jest doœæ zna cz nie zró¿ ni co wa na i nie za wsze uporz¹dko wa na w ten sam spo sób. 

W ba da niach pro wa dzo nych przez au to rkê ni nie j szej pra cy przy jê to za³o¿e nie 
ogó l ne go ro zu mie nia oma wia nych po jêæ, bez wda wa nia siê w spe cy fi cz ne niu an -
se te o rii da nych my œli cie li. Za sto so wa no pod sta wo we te ch ni ki ba dañ so cjo logi -
cz nych – wy wiad oraz an kie tê, po zwa laj¹ce na zebranie danych poddanych
póŸniejszej analizie. 

Ich cech¹ wspóln¹ jest d¹¿e nie do uzy ska nia in fo r ma cji od in nych po przez po -
to cz nie na zy wa ne „wy py ty wa nie”, ró ¿ ni cê na to miast sta no wi dys tans po miê dzy
prze pro wa dzaj¹cym ba da nia, a re spon den tem. 

Pod¹¿aj¹c za W³adys³awem Za czy ñ skim, wy wiad „[…] jest me tod¹ zdo by wa -
nia in fo r ma cji przez bez po œred nie sta wia nie py tañ tym wy bra nym oso bom, któ re 
mog¹ nam udzie liæ pe w nej sumy in fo r ma cji”20. W li te ra tu rze mo ¿ na wy ró ¿ niæ
trzy za sad ni cze wa rian ty wy ¿ej wspo mnia nej me to dy ba da w czej. Wy wiad swo -
bod ny, któ ry opie ra siê na bra ku kon kre t ne go pla nu roz mo wy, bu do wa nej po -
przez treœæ od po wie dzi re spon den ta oraz w wy ni ku wy two rzo nej at mo s fe ry i sy -
tu a cji. Wy wiad jako roz mo wa na pro wa dza na cha ra kte ryzu je siê ukie run -
ko wa niem przez ba da cza na in te re suj¹ce, wcze œ niej sfo r mu³owa ne przez nie go
pro ble my, któ re jed nak nie przy bra³y osta te cz nej szty w nej fo r my wy ra ¿o nej
w kon kre t nych py ta niach. Osta t nim spo so bem pro wa dze nia wy wia du jest roz -
mo wa kie ro wa na, opie raj¹c siê na li œcie sfo r mu³owa nych wcze œ niej py tañ, przed -
sta wia nych oso bie ba da nej. Ba dacz pos³ugu je siê wów czas kwe stio na riu szem wy -
wia du, na któ ry na no si uzy ska ne od po wie dzi21.
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18 Pilch T., Me to do lo gia peda go gi cz nych ba dañ œro do wi sko wych. PWN. Wroc³aw–Wa r sza wa
1971, s. 82.

19 Za czy ñ ski W., Pra ca ba da w cza na uczy cie la, PWN, Wa r sza wa 1995, s. 19.
20 Ta m ¿e, s. 146
21  Ta m ¿e, s. 147.



Wy wiad mo ¿ na rów nie¿ po dzie liæ ze wzglê du na li cz bê re spon den tów – na
indy widu a l ny oraz zbio ro wy. Ten dru gi, gru po wy, sto so wa ny jest w przy pa d ku
chê ci uzy ska nia opi nii okre œlo nej gru py spo³ecz nej jako ho li sty cz nej ca³oœci22.

An kie ta oz na cza zbie ra nie in fo r ma cji po przez py ta nia kie ro wa ne do ró ¿ nych
osób. Opie ra siê na dru ko wa nej li œcie py tañ, czy li na kwe stio na riu szu i za wie ra
ki l ka za sad ni czych ele men tów od ró ¿ niaj¹cych j¹ od wy wia du. Na le¿¹ do nich:
zró¿ ni co wa ny sto pieñ stan da ry za cji py tañ, za kres pro ble ma ty ki ob jê tej ba da -
niem, za sa dy jej prze pro wa dza nia i wy ni kaj¹cy z nich, wcze œ niej wspo mnia ny
dys tans po miê dzy ba da czem, a an kie towa ny mi23.

Zgod nie z de fi nicj¹ pro po no wan¹ przez Al be r ta Wo j cie cha Ma sz ke, an kie ta
jest te ch nik¹ ba dawcz¹ po le gaj¹c¹ na zbie ra niu in fo r ma cji po przez sa mo dzie l ne
udzie la nie przez ba da ne go od po wie dzi na py ta nia za wa r te w kwe stio na riu szu24.
An kie ta opie ra siê na kwe stio na riu szu, jako pod sta wo wym na rzê dziu ba da w -
czym, bêd¹cym ar ku szem za wie raj¹cym sze reg mniej lub bar dziej za mkniê tych
od po wie dzi wy bie ra nych przez ba da czy w ich od czu ciu jako naj bar dziej od po -
wied nich. W wie lu pu b li ka cjach na uko wych mo ¿ na od na leŸæ ró ¿ ne pro po zy cje
po dzia³u an kiet i ro dza je pytañ. 

W pra cy ba da w czej pos³u¿o no siê an kiet¹, któr¹ prze pro wa dzo no wœród miesz -
ka ñ ców sze œciu po wia tów: kra ko wskie go, lu be l skie go, san do mier skie go, sta ro -
gar dz kiego, tu cho l skie go oraz wroc³awskie go za po moc¹ me to dy CAWI25 oraz
wy wia dem po le gaj¹cym na roz mo wie z urzêd ni ka mi sta rostw po wia to wych za j -
muj¹cych siê zarz¹dza niem kry zy so wym. 

Dla ni nie j szej pra cy nie od zo w na oka za³a siê rów nie¿ ana li za prze pi sów pra w -
nych, da nych sta ty sty cz nych, ale rów nie¿ ana li za li te ra tu ry z za kre su zarz¹dza nia
kry zy so we go, bez pie cze ñ stwa, sa morz¹du po wia to we go, czy li do ku men tów, po -
zwa laj¹cych na bar dzo isto t ne uzu pe³nie nie in fo r ma cji zdo by tych me tod¹ an kie ty
i wy wia du. 

7. Te ren, zbio ro woœæ

Ba da nie prze pro wa dzo no od maja 2012 r. do grud nia 2012 r., a po wia ty zo sta³y 
wyse le kcjo nowa nie na pod sta wie tra gi cz nych za gro ¿eñ, któ re mia³y w nich mie j -
s ce od 2010 r. do 2012 r. Spo œród 380 po wia tów w Pol sce wyse le kcjo nowa no szeœæ
po wia tów: kra ko wski, lu be l ski, san do mie r ski, sta ro gar dz ki, tu cho l ski oraz
wroc³awski. Na wy bór po wia tu san do mier skie go, na le¿¹cego do wo je wó dz twa
œwiê to krzy skie go, wp³ynê³o rów nie¿ emo cjo na l ne przy wi¹za nie oraz zain tere so -
wa nie sy ste mem zarz¹dza nia kry zy so we go. 
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22  Ma sz ke A.W., Meto dolo gi cz ne pod sta wy ba dañ peda go gi cz nych, Rze szów 2003, s. 156.
23  Pilch T., Za sa dy ba dañ peda go gi cz nych. PWN, Wa r sza wa 1995, s. 86.
24  Ma sz ke A.W., Meto dolo gi cz ne…, op.cit., s. 164.
25  Me to da CAWI z ang. Co m pu ter – As si sted Web In ter view po le ga na zbie ra niu in fo r ma cji w ilo œ -

cio wych ba da niach ryn ku i opi nii pu b li cz nej, w któ rej re spon dent pro szo ny jest o wype³nie nie an kie ty
w fo r mie ele ktro ni cz nej.



Ba da nia an kie to we prze pro wa dzo ne zo sta³y na po pu la cji 607 osób, w prze -
dzia le wie ko wym wed³ug po ni ¿ szej klasyfikacji:
– 18–27 lat,
– 28–35 lat,
– 36–50 lat,
– po wy ¿ej 50 lat.

Ba da nie te ch nik¹ wy wia du zo sta³o prze pro wa dzo ne na gru pie 21 urzêd ni ków
pra cuj¹cych w sta ro stwach po wia to wych wyse le kcjo nowa nych po wia tów. Kla sy -
fi ka cja wie ko wa urzêd ni ków za sta³a przyjêta jak dla mieszkañców. 

Ogó l nie pró bê ba dawcz¹ sta no wi³a za tem gru pa 628 re spon den tów. Udzia³
mie sz ka ñ ców w ba da niu z po dzia³em na po wia ty przed sta wio no na rys. 3., na to -
miast udzia³ urzêdników na rys. 4. 

Mie sz ka ñ cy po wia tów kra ko wskie go, lu be l skie go, san do mier skie go oraz tu -
cho l skie go sta no wi li od po wie d nio po 17% udzia³u w ba da niu, na to miast po 16%
udzia³u sta no wi li mie sz ka ñ cy po wia tów sta ro gar dz kiego i wroc³awskie go. Po -
wia ty kra ko wski, lu be l ski i wroc³awski na le¿¹ do gru py po wia tów gro dz kich, na -
to miast po wia ty san do mie r ski, sta ro gar dz ki oraz tucholski do szerokiej grupy
powiatów ziemskich. 

W przy pa d ku re spon den tów na le¿¹cych do gru py urzêd ni ków bior¹cych
udzia³ w ba da niu naj wiêksz¹ gru pê sta no wi li urzêd ni cy z Urzê du Mia sta Kra ków 
– mia sta na pra wach po wia tu – 43%. Ko lejn¹ gru pê, co do wie l ko œci udzia³u, sta -
no wi li urzêd ni cy ze Sta ro stwa Po wia to we go San do mier skie go – 19%. Na stêpna
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Rys. 3. Udzia³ mie sz ka ñ ców w ba da niu z po dzia³em na po wia ty

îród³o: opra co wa nie w³asne. 

Rys. 4. Udzia³ urzêd ni ków w ba da niu z po dzia³em na po wia ty

îród³o: opra co wa nie w³asne.



grupa obe j mo wa³a urzêd ników z po wia tu sta ro gar dz kiego – 14%. I od po wie d nio
po 10% re pre zen towa li urzêd ni cy z powiatu wroc³awskiego i lubelskiego, a 5%
z po wia tu tucholskiego. 

Wiek re spon den tów kszta³towa³ siê tak, jak przed sta wio no na rys. 5. Naj -
wiêksz¹ gru pê bior¹c¹ udzia³ w ba da niu sta no wi li re spon den ci w wie ku 18–27 lat
– 43%, nie co mnie j szy z ró ¿ nic¹ 11% udzia³ sta no wi li re spon den ci w wie ku 28–35 
lat. 17% udzia³u w ba da niu przy pad³ na gru pê wie kow¹ 36–50 lat, na to miast 8%
sta no wi li re spon den ci, których wiek przekracza³ 50 lat. 

W prze pro wa dzo nym ba da niu za sto so wa no rów no wa gê p³ci, to zna czy za rów -
no ko bie ty, jak i mê ¿ czy Ÿ ni mo gli w nim braæ udzia³. Pro cen to wy udzia³ ko biet
i mê ¿ czyzn zo sta³ przed sta wio ny na rys. 6. Wiê kszy udzia³ w ba da niu bo 53% sta -
no wi³y ko bie ty, na to miast 47% wynik przypada³ dla mê¿czyzn.

8. Wy ni ki ba dañ

Prio ry te to wym za³o¿e niem an kie ty by³a pe³na ano ni mo woœæ ba da nych re -
spon den tów daj¹ca po czu cie ko m fo r tu psy chi cz ne go. An kie ty zo sta³y prze pro -
wa dzo ne w cza sie wo l nym od pra cy dla mie sz ka ñ ców, jak i urzêd ni ków. Wa r to
rów nie¿ za zna czyæ, ¿e wszy s cy an kie to wa ni wziê li udzia³ w ba da niu do bro wo l -
nie.

Au to rka an kie ty skon stru o wa³a py ta nia do tycz¹ce re a li za cji za dañ z za kre su
zarz¹dza nia kry zy so we go w fo r mie ma cie rzy. O za kres pro wa dzo nych dzia³añ
w ra mach faz za po bie ga nia, przy go to wa nia, re a go wa nia oraz od bu do wy py ta no
urzêd ni ków, jako tych, któ rzy w ra mach swo ich kompetencji winni wype³niaæ
ustawowe zadania. 

W fa zie za po bie ga nia py ta no o wy ko ny wa nie za dañ z za kre su: mo ni to rin gu
za gro ¿eñ, edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa, szko le nia jed no stek ope ra cy j nych, przy -
go to wa nia na rzê dzi i te ch nik ko mu ni ka cji, pla no wa nia zago spoda ro wa nia prze -
strzen ne go. W fa zie przy go to wa nia py ta no o opra co wy wa nie pla nów zarz¹dza nia
kry zy so we go jako sku piaj¹ce wszy stkie dzia³ania pla ni sty cz ne. Z ko lei w fa zach
re a go wa nia i odbu do wy cho dzi³o o dzia³ania, ta kie jak: ostrze ga nie i ala r mo wa -
nie, ewa ku acjê, po moc me dyczn¹, za bez pie cze nie mie nia po szko do wa nych, po -
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Rys. 5. Wiek re spon den tów

îród³o: opra co wa nie w³asne.

53%47% Kobiety

Mê¿czyŸni

Rys. 6. P³eæ re spon den tów

îród³o: opra co wa nie w³asne.



moc psy cho lo giczn¹ dla poszkodowanych, szacowanie szkód i strat, uru cho mie -
nie urz¹dzeñ i obiektów u¿ytecznoœci publicznej. 

Na to miast re spon den ci na le¿¹cy do gru py urzêd ni ków i mie sz ka ñ ców zo sta li
po pro sze ni o wy da nie opi nii na te mat re a li za cji po szcze gó l nych za dañ z za kre su
zarz¹dza nia kry zy so we go ty l ko dla fazy re a go wa nia i od bu do wy. Wy ni ki udzie lo -
nych od po wie dzi przez urzêdników przedstawione zosta³y na rys. 7. 

Z wy kre su od czy ta no, ¿e mo ni to ring za gro ¿eñ oraz opra co wa nie pla nów
zarz¹dza nia kry zy so we go, to za da nia, któ re s¹ rea li zo wa ne. Nie po koj¹cy wy da je
siê fakt, ¿e po zo sta³e za da nia nie we wszy stkich ana li zo wa nych po wia tach, zda -
niem urzêd ni ków, s¹ rea li zo wa ne. Na przyk³ad za da nie edu ka cja dla bez pie cze ñ -
stwa wed³ug 90% re spon den tów jest rea li zo wa ne, jed na k ¿e po zo sta³e 10% an kie -
to wa nych uwa ¿a, ¿e tego typu za da nie nie jest rea li zo wa ne. Do ty czy to szko le nia
jed no stek ope ra cy j nych, przy go to wa nia narzêdzi i technik komunikacji oraz
planowania zagospodarowania przestrzennego. 

Ze sta wio ne opi nie re spon den tów na le¿¹cych do gru py urzêd ni ków i miesz-
ka ñ ców w za kre sie rea li zo wa nych za dañ dla fazy re a go wa nia i od bu do wy przed -
sta wio no na rys. 8–15

Rozk³ad pro cen to wy ostrze ga nia i ala r mo wa nia lud no œci w po wia tach przed -
sta wia siê na stê puj¹co: 69% re spon den tów uwa ¿a, ¿e na ich te re nie pro wa dzo ne
s¹ tego typu dzia³ania, lecz zda rzaj¹ siê i tacy mie sz ka ñ cy, sta no wi¹cy 14% ba da -
nych, któ rzy twierdz¹, i¿ ostrze ga nie i ala r mo wa nie nie jest pro wa dzo ne na za -
mie sz ka³ych przez nich te re nach. Z ko lei 17% an kie to wa nym trudno by³o
udzieliæ w tym aspekcie od po wie dzi (rys. 8). 

Doœæ cie ka wy rozk³ad udzie lo nych od po wie dzi do ty czy³ ewa ku a cji. 38% re -
spon den tów okre œli³a pro wa dze nie dzia³añ z za kre su ewa ku a cji. Jed nak 22%
stwier dzi³o, ¿e ewa ku a cja nie jest pro wa dzo na, na to miast doœæ spo ra li cz ba miesz -
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Rys. 7. Dzia³ania pro wa dzo ne na te re nie po wia tów w za kre sie fazy za po bie ga nia, przy go to wa nia

îród³o: opra co wa nie w³asne.



ka ñ ców, sta no wi¹ca 40%, nie by³a w sta nie jed noz na cz nie okre œliæ pro wa dzo nej
lub nie ewa ku a cji na ich te re nie (rys. 9).

Dzia³anie zwi¹zane z po moc¹ me dyczn¹ na le¿¹ce do ka te go rii dzia³añ zwa l -
cza nia za gro ¿eñ i ich sku t ków w znacz¹cej wiê kszo œci opi nii mie sz ka ñ ców jest
pro wa dzo ne. 15% ba da nych nie uda³o siê wprost stwier dziæ, czy po moc me dy cz -
na jest udzie la na, na to miast po zo sta li an kie to wa ni, sta no wi¹cy 5%, wska za li, ¿e
po moc me dy cz na na te re nie ich po wia tu nie jest w ogó le pro wa dzo na (rys. 10). 

Ana li zuj¹c rozk³ad sta ty sty cz ny do tycz¹cy py ta nia o za bez pie cze nie mie nia
po szko do wa nych, mo ¿ na za uwa ¿yæ, ¿e 43% sta no wi¹ od po wie dzi, któ re prze ma -
wiaj¹ za tym, ¿e mie sz ka ñ cy uzy ska li po moc w za kre sie za bez pie cze nia mie nia.
45% to wy nik od po wie dzi nie wska zuj¹cej wprost, czy za bez pie cze nie mie nia po -
szko do wa nych by³o prze pro wa dza ne czy te¿ nie, zaœ 12% sta no wi wy nik, któ ry
wprost wskazuje na nieprowadzenie w tym kie run ku ¿ad nych dzia³añ (rys. 11).

Wed³ug gru py re spon den tów sta no wi¹cej 32%, po moc psy cho logi cz na dla po -
szko do wa nych jest pro wa dzo na, 18% uwa ¿a, ¿e na te re nie ich po wia tu ta kie za da -
nie nie jest rea li zo wa ne, zaœ 50% trud no okre œliæ, czy tego typu przedsiêwziêcie
wy stê pu je (rys. 12).

Wed³ug rozk³adu pro cen to we go za da nia do tycz¹cego uru cha mia nia urz¹dzeñ 
oraz obie któw u¿y te cz no œci pu b li cz nej wnio sku je siê, ¿e 55% re spon den tów uwa -
¿a, ¿e przed siê w ziê cie jest rea li zo wa ne w fa zie od bu do wy. 14% sta no wi¹ mie sz-
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Rys. 8. Ostrze ga nie i ala r mo wa nie

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 9. Ewa ku a cja

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 10. Po moc me dy cz na

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 11. Za bez pie cze nie mie nia po szko do wa nych

îród³o: opra co wa nie w³asne.



 ka ñ cy z opi ni¹, ¿e tego typu dzia³ania nie s¹ prowadzone, a 31% to an kie to wa ni,
któ rzy stanowili grupê nie maj¹c¹ zda nia na ten te mat (rys. 13). 

Wed³ug re spon den tów po moc ma te ria l na dla po szko do wa nych w 61% jest
udzie la na, 13% sta no wi¹ od po wie dzi mie sz ka ñ ców, o nie otrzy ma nej po mo cy
ma te ria l nej na wyrz¹dzo ne szko dy, jed nak du¿a li cz ba re spon den tów – 26% nie
ustosunkowa³a siê do tego py ta nia (rys. 14). 

Osta t nim py ta niem skie ro wa nym do mie sz ka ñ ców do tycz¹cym wy ko ny wa nia 
za dañ z za kre su zarz¹dza nia kry zy so we go by³o py ta nie o sza co wa nie szkód i strat
pro wa dzo ne w ra mach za dañ na le¿¹cych do od twa rza nia obie któw i te re nów
zni sz czo nych. Wed³ug mie sz ka ñ ców sta no wi¹cych gru pê ba dawcz¹, 73% uwa ¿a,
¿e za da nie to jest pro wa dzo ne. 8% ma zda nie, ¿e za da nie to nie ma mie j s ca, na to -
miast 19% sta no wi¹ oso by, któ re nie maj¹ zda nia (rys. 15).

9. Wnio ski

Na pod sta wie udzie lo nych od po wie dzi re spon den tów, do ka ¿ de go za gad nie -
nia sfo r mu³owa no na stê puj¹ce wnioski:
l We wszy stkich ana li zo wa nych po wia tach, zda niem urzêd ni ków, za da nia na -

le¿¹ce do fazy za po bie ga nia i przy go to wa nia, ta kie jak mo ni to ring za gro ¿eñ
oraz opra co wy wa nie pla nów zarz¹dza nia kry zy so we go s¹ rea li zo wa ne w 100%.
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Rys. 14. Po moc ma te ria l na dla po szko do wa nych

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 15. Sza co wa nie szkód i strat

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 12. Po moc psy cho logi cz na dla
po szko do wa nych

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 13. Uru cho mie nie urz¹dzeñ i obie któw
u¿y te cz no œci pu b li cz nej

îród³o: opra co wa nie w³asne.



l Za rów no za da nie do tycz¹ce pla no wa nia zago spoda ro wa nia prze strzen ne go,
jak i przy go to wa nia na rzê dzi i te ch nik ko mu ni ka cji nie we wszy stkich ana li -
zo wa nych po wia tach jest fina li zo wa ne. 

l Za da nie z za kre su edu ka cji dla bez pie cze ñ stwa w prze wa ¿aj¹cej li cz bie po wia -
tów jest rea li zo wa ne, po zo sta je 10% opi nii re spon den tów, któ rzy uwa ¿aj¹, ¿e
tego typu dzia³anie na te re nie ich po wia tu nie od by wa siê. 

l Opi nia 14% re spon den tów wska zu je, ¿e za da nie do tycz¹ce szko le nia jed no -
stek ope ra cy j nych nie jest prze pro wa dza ne.

l Na le ¿y uspra w niæ sy stem ostrze ga nia i ala r mo wa nia lud no œci, gdy¿ wed³ug
14% ba da nych to za da nie nie jest rea li zo wa ne.

l 38% re spon den tów okre œli³a pro wa dze nie dzia³añ z za kre su ewa ku a cji, jed nak -
¿e 22% stwier dzi³o, ¿e ewa ku a cja nie od by wa siê.

l Ob se r wu je siê sku te cz ne dzia³ania po go to wia ra tun ko we go, gdy¿ 80% an kie -
to wa nych uwa ¿a za rea li zo wa ne za da nie z za kre su po mo cy me dy cz nej.

l Na le ¿y uspra w niæ spo sób za bez pie cza nia mie nia po szko do wa nych, gdy¿ nie
wszy s cy an kie to wa ni wy ra ¿aj¹ po zy tywn¹ opi niê na jego te mat. 

l Sto so w na wy da je siê byæ zmia na w sy ste mie udzie la nia po mo cy ma te ria l nej
po szko do wa nych.

l Na uwa gê zas³ugu je fakt, ¿e za da nie do tycz¹ce sza co wa nia szkód i strat w 73%
opi nii re spon den tów jest prze pro wa dza ne. 

l Ob se r wu je siê, ¿e nie we wszy stkich po wia tach rea li zo wa na jest po moc psy -
cho logi cz na dla po szko do wa nych.

l Fun kcjo no wa nie urz¹dzeñ oraz obie któw u¿y te cz no œci pu b li cz nej w wiê kszo -
œci po wia tów jest przy wra ca ne. 
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Ma g da le na GIKIEWICZ

Po lish Di stricts Con si de ring the Car ried out
Tasks of Di sa ster Ma na ge ment

This ar ti c le pre sents the re sults of re se arch car ried out in the di stricts of
Kra ków, Lu b lin, San do mierz, Sta ro gard, Tu cho la and Wro c law con si de ring 
the tasks in the field of cri sis ma na ge ment. The stu dy took pla ce in the stu dy 
pe riod from May to De ce m ber 2012, the stu dy sa m p le ha ving ran dom
na tu re of the nu m ber of six hun dred twen ty -e ight re spon dents.

In this pa per, the de fi ni tions of the cri sis ma na ge ment are shown and
the main ob je c ti ve of the cri sis ma na ge ment is de te r mi ned. The pa per
de scri bes the pro cess of the cri sis ma na ge ment pha se con si sting of
pre ven tion, pre pa red ness, re spon se and re co ve ry. It also iden ti fies the
prio ri ty go als for each pha se, which sho uld be car ried out in the di stricts.
Then, one by one, it pre sents the tasks for the head of the di strict in cri sis
ma na ge ment un der the Act of 26 April 2007 Cri sis Ma na ge ment (Jo u r nal of 
Laws No. 89, item. 590, as amen ded) and the Act of June 5, 1998 on the
di strict go ve r n ment (Jo u r nal of Laws of 2001 No. 142, item. 1592), and it
de scri bes the re sults of the stu dy, no ti cing the dif fe ren ces in the car ried out
tasks of the crisis management in the districts.

Keywords: crisis management, phases of disaster management, district,
district tasks.
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Przegl¹d aktów pra wnych i norm zwi¹za nych
z za gad nie niem ewa ku a cji

1. Wpro wa dze nie

Wspó³cze s ne pro ble my zwi¹zane z za pe w nie niem bez pie cz nych wa run ków
u¿y t ko wa nia bu dyn ków sk³aniaj¹ do zwró ce nia uwa gi na bez pie cze ñ stwo pod -
czas ewa ku a cji. W przy pa d ku za gro ¿e nia spra w na i szy b ka ewa ku a cja po zwa la na
ura to wa nie ¿y cia i zdro wia wie lu lu dzi. Ko rzy staj¹c z naj no wszych osi¹gniêæ po -
stê pu tech nolo gicz ne go, pro je ktan ci i wy ko na w cy, a ta k ¿e w³aœci cie le, u¿y tko w -
ni cy i zarz¹dcy bu dyn ków u¿y te cz no œci pu b li cz nej po win ni za pe w niaæ jak naj lep -
sze wa run ki do szy b kiej i sku te cz nej ewa ku a cji. 

Za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa w bu dyn kach wy mu szaj¹ prze pi sy pra w ne. Sze -
reg wy ma gañ do tycz¹cych bez pie cze ñ stwa, miê dzy in ny mi bez pie cze ñ stwa po ¿a -
ro we go i u¿y t ko wa nia usta no wio ne jest przez Usta wê – Pra wo bu do w la ne [1].
Pro je ktan ci i wy ko na w cy zo bo wi¹zani s¹ do za pro je kto wania i wy ko na nia bu -
dyn ku zgod nie z od po wied ni mi wa run ka mi za pe w niaj¹cymi bez pie cze ñ stwo, za -
wa r ty mi m.in. w Roz porz¹dze niu Mi ni stra In fra stru ktu ry z 12 kwie t nia 2002 r.
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 [2]. Ponad to w³aœci ciel bu dyn ku zo bo wi¹zany jest do za pe w nie nia
bez pie cze ñ stwa i mo ¿ li wo œci ewa ku a cji na pod sta wie Usta wy o ochro nie prze -
ciwpo ¿a ro wej [3]. Do za pe w nie nia bez pie cz nych wa run ków ewa ku a cji zo bo -
wi¹zuj¹ ta k ¿e eu ro pe j skie akty pra w ne. Wœród nich zna j du je siê Roz porz¹dze nie
Pa r la men tu Euro pe j skie go i Rady (UE) usta na wiaj¹ce zhar moni zo wa ne wa run ki 

W pra cy omó wio no krajo we oraz za gra ni cz ne akty pra w ne do tycz¹ce pro -

ce su ewa ku a cji lud no œci z za gro ¿o nych obie któw. Po ka za no, w jaki spo sób

pra wo da w stwo krajo we oraz za gra ni cz ne (eu ro pe j skie oraz bry ty j skie)

wp³ywa na po pra wê bez pie cze ñ stwa lud no œci w bu dyn kach. Za pre zen -

towa no no r my za gra ni cz ne, któ re s¹ wyko rzy sty wa ne do sza co wa nia cza su

ewa ku a cji.

S³owa klu czo we: bez pie cze ñ stwo w bu dyn kach, ewa ku a cja lud no œci, sza -

co wa nie cza su ewa ku a cji.
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wpro wa dze nia do ob ro tu wy ro bów bu do w la nych i uchy laj¹ce dy re kty wê Rady
89/106/EWG [4] oraz Dy re kty wa w spra wie wpro wa dze nia œro d ków w celu po -
pra wy bez pie cze ñ stwa i zdro wia pra co w ni ków w mie j s cu pra cy [5]. Ponad to pro -
je ktan ci i wy ko na w cy bu dyn ków maj¹ do dys po zy cji od po wied nie no r my. No r -
ma ame ry ka ñ ska NFPA 101 „Life Sa fe ty Code” [6] oraz no r ma bry ty j ska Bri tish
Stan dard 7974 PD 7974-6 „Hu man fa c tors: Life sa fe ty stra te gies – Oc cu pant eva -
cu a tion, be ha vio ur and con di tion (Sub sy stem 6)” [7] s¹ Ÿród³em wie dzy te ch ni -
cz nej w za kre sie bez pie cze ñ stwa ewa ku a cji.

Aby mó wiæ o cza sie ewa ku a cji, nie zbêd ne jest okre œle nie, czym jest ewa ku a cja.
Te r min ten zo sta³ zde fi nio wa ny w Pol skiej No r mie PN-ISO 8421-6: 1997 „Ochro -
na prze ciw po¿a ro wa – Ter mi no lo gia – Ewa ku a cja i œro d ki ewa ku a cji”. Wed³ug niej 
ewa ku a cja, to uporz¹dko wa ny ruch osób do mie j s ca bez pie cz ne go (w przy pa d ku
po ¿a ru lub in ne go nie bez pie czeñ stwa) [8]. Jest to za tem po ko na nie od leg³oœci
okre œlo nej jako prze j œcie i doj œcie ewa kua cy j ne i opu sz cze nie bu dyn ku lub wej œcie
do in nej stre fy po ¿a ro wej. W przy pa d ku za gro ¿e nia jest to nie jed no krot nie wy zwa -
nie dla ewa ku uj¹cych siê osób. Z jed nej stro ny pre sja roz prze strze niaj¹cego siê
w sto sun ko wo kró t kim cza sie za gro ¿e nia, z dru giej od leg³oœæ do po ko na nia. Aby
dro ga ewa kua cy j na za pe w nia³a jak naj le p sze wa run ki do ewa ku a cji, musi zo staæ za -
pro je kto wana i wy ko na na zgod nie z prze pi sa mi pra wa oraz sztuk¹ bu do w lan¹.

Ni nie j sze opra co wa nie za wie ra omó wie nie aktów pra wnych oraz norm do -
tycz¹cych pro ce su ewa ku a cji. G³ów nym ce lem by³o uka za nie, w jaki spo sób pra -
wo da w stwo krajo we oraz za gra ni cz ne (eu ro pe j skie oraz bry ty j skie) wp³ywa na
po pra wê bez pie cze ñ stwa lud no œci w bu dyn kach.

2. Pra wo eu ro pe j skie

Za nim je sz cze Pol ska wst¹pi³a w stru ktu ry Unii Eu ro pe j skiej, two rzo ne by³y
akty pra w ne gwa ran tuj¹ce bez pie cz ne wa run ki pra cy. Po wst¹pie niu Pol ski do
UE akty pra w ne krajo we za czê to do sto so wy waæ do dy re ktyw uni j nych. Prze wod -
nim aktem pra wnym Unii Eu ro pe j skiej jest Dy re kty wa z 12 cze r w ca 1989 r.
w spra wie wpro wa dze nia œro d ków w celu po pra wy bez pie cze ñ stwa i zdro wia pra -
co w ni ków w mie j s cu pra cy [5]. Za wie ra je dy nie dzie wiêæ stron, nie mniej jed nak
bar dzo pre cy zy j nie okre œla obo wi¹zki pra co da w cy w za kre sie za pe w nie nia bez -
pie cze ñ stwa w mie j s cu pra cy. W ar ty ku le 6 dy re kty wy zo sta³y za wa r te po sta no -
wie nia, i¿ pra co da w ca po wi nien przed siê w zi¹æ œro d ki nie zbêd ne do za pe w nie nia
bez pie cze ñ stwa i ochro ny zdro wia pra co w ni ków, w³¹cz nie z za po bie ga niem za -
gro ¿e niom zwi¹za nym z wy ko ny wa niem czyn no œci s³u¿ bo wych, info r mo wa -
niem i szko le niem, jak rów nie¿ za pe w nie niem nie zbêd nych ram orga niza cy j -
nych i œro d ków. Pra co da w ca po wi nien rów nie¿ na bie¿¹co re a go waæ na po trze by
pra co w ni ków zwi¹zane z bez pie cze ñ stwem i do sto so wy waæ œro d ki do zmie -
niaj¹cych siê oko li cz no œci. Obo wi¹zki zwi¹zane z udzie le niem pie r wszej po mo cy
w nag³ych wy pa d kach, zwa l cza niem po ¿a rów i ewa ku acj¹ pra co w ni ków, oraz re a -
go wa niem na ist niej¹ce po ten cja l ne za gro ¿e nia zo sta³y za pi sa ne w ar ty ku le 8 ni -
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nie j szej dy re kty wy. Pra co da w ca ma obo wi¹zek wy zna cze nia spo œród pra co w ni -
ków odpo wie dzia l nej oso by, któ rej za da niem po win no byæ za bez pie cze nie
dzia³al no œci zwi¹za nej z udzie le niem pie r wszej po mo cy, zwa l cza niem po ¿a rów
i ewa ku acj¹ pra co w ni ków. Dy re kty wa po sia da za³¹czon¹ li stê dzie dzin, w za kre -
sie któ rych Rada Eu ro py przy jê³a szcze gó³owe akty pra w ne. 

W li sto pa dzie 1989 r. zo sta³a przy jê ta Dy re kty wa Rady do tycz¹ca mi ni ma l -
nych wy ma gañ w dzie dzi nie bez pie cze ñ stwa i ochro ny zdro wia w mie j s cu pra cy
89/654/EWG [9]. Jest to pie r wsza szcze gó³owa dy re kty wa w ro zu mie niu art. 16
ust. 1 Dy re kty wy 89/391/EWG i za pe w nia mi ni ma l ne wy mo gi bez pie cze ñ stwa
i zdro wia w mie j s cu pra cy. Re gu lu je ona pod sta wo we wy ma ga nia dla: 
 1. sta bi l no œci i trwa³oœci bu dyn ku, 
 2. in sta la cji ele ktry cz nych,
 3. dróg i wyjœæ ewa kua cy j nych,
 4. urz¹dzeñ do wy kry wa nia og nia i ga sze nia po ¿a ru,
 5. urz¹dzeñ do we nty la cji miejsc pra cy bez swo bod ne go dop³ywu po wie trza,
 6. utrzy ma nia od po wied niej tem pe ra tu ry w po mie sz cze niach,
 7. na tu ral ne go i sztu cz ne go oœwie t le nia po mie sz czeñ,
 8. drzwi i bram,
 9. stref za gro ¿e nia,
10. po mie sz czeñ prze zna czo nych do od po czyn ku,
11. urz¹dzeñ sa ni ta r nych,
12. sprzê tu pie r wszej po mo cy,
13. ru chu pie sze go i ko³owe go,
14. sta no wisk pra cy zna j duj¹cych siê na zewn¹trz.

Zgod nie z po sta no wie nia mi przy wo³anej dy re kty wy, dro gi i wyj œcia ewa kua -
cy j ne musz¹ byæ za wsze wo l ne i pro wa dziæ jak naj krótsz¹ drog¹ na zewn¹trz bu -
dyn ku lub do in nej bez pie cz nej prze strze ni, stre fy po ¿a ro wej. W przy pa d ku nie -
bez pie czeñ stwa musi ist nieæ mo ¿ li woœæ szy b kiej ewa ku a cji lu dzi ze wszy stkich
sta no wisk pra cy w jak naj bez piecz niej szy spo sób. W bu dyn ku musi za staæ za pew -
nio na do sta te cz na li cz ba dróg i wyjœæ, przez któ re mo ¿ na go opu œciæ. Drzwi ewa -
kua cy j ne musz¹ otwie raæ siê na zewn¹trz, nie wol no sto so waæ drzwi roz su wa nych 
lub ob ro to wych, je ¿e li z za³o¿e nia s¹ prze zna czo ne do ewa ku a cji. Na dro gach
ewa kua cy j nych wy ma ga ne jest oz na ko wa nie zgod ne z prze pi sa mi krajo wy mi.
Zna ki musz¹ byæ umie sz czo ne w od po wied nich mie j s cach i musz¹ byæ trwa³e.
Drzwi ewa kua cy j nych nie wol no za my kaæ na klucz, a dro gi ewa kua cy j ne nie
mog¹ byæ za sta wio ne przed mio ta mi.

Ko le j nym oma wia nym do ku men tem jest Dy re kty wa Rady z 24 cze r w ca
1992 r. w spra wie mi ni ma l nych wy ma gañ do tycz¹cych zna ków bez pie cze ñ stwa
i zdro wia w mie j s cu pra cy [10]. Jest to dzie wi¹ta dy re kty wa szcze gó³owa w ro zu -
mie niu art. 16 ust. 1 Dy re kty wy 89/391/EWG. Akt pra w ny Unii Eu ro pe j skiej na ka -
zu je sto so wa nie sta³ych ta b lic zna ków do tycz¹cych za ka zu, ostrze ga nia, umiej-
sco wie nia i wska za nia dróg i wyjœæ ewa kua cy j nych, a ta k ¿e sprzê tu do udzie le nia
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pie r wszej po mo cy. Dy re kty wa na ka zu je rów nie¿ w³aœci cie lo wi lub u¿yt kow ni ko -
wi obie ktu sto so wa nie zie lo nej ba r wy dla zna ków ewa kua cy j nych oraz emi to wa -
nie po przez urz¹dze nia ala r mo we ci¹g³ego sy g na³u aku sty cz ne go wzy waj¹cego
do ewa ku a cji. 

Po sta no wie nia wspo mnia nej Dy re kty wy prze wod niej 89/391/EWG oraz dy rek -
tyw szcze gó³owych 89/654/EWG i 92/58/EWG maj¹ od zwier cied le nie w zno weli -
zo wa nym pra wo da wstwie krajo wym.

3. Pra wo krajo we

Pod sta wo wym i nie pod wa¿a l nym pra wem ka ¿ de go cz³owie ka jest ochro na ¿y -
cia i zdro wia. Kon sty tu cja Rze czpo spo li tej Pol skiej za pe w nia ka ¿ de mu oby wa te -
lo wi prawn¹ ochro nê ¿y cia oraz bez pie cz ne wa run ki pra cy. Usta wa za sad ni cza
nie pre cy zu je, w jaki spo sób maj¹ zo staæ za pe w nio ne bez pie cz ne wa run ki pra cy,
a tym sa mym ewa ku a cji. Jest to uno r mo wa ne w usta wach bran ¿o wych i roz -
porz¹dze niach wy ko na w czych do ustaw. 

Jedn¹ z wie lu ustaw za pe w niaj¹cych re a li za cjê po sta wio nych w kon sty tu cji
praw jest Usta wa z 7 li pca 1994 r. – Pra wo bu do w la ne [1]. Zgod nie z art. 5 ust. 1
obiekt bu do w la ny na le ¿y pro je kto waæ i bu do waæ w spo sób okre œlo ny w prze pi -
sach techni czno- budow la nych, oraz zgod nie z za sa da mi wie dzy te ch ni cz nej, za -
pe w niaj¹c:
 1. Spe³nie nie wy ma gañ pod sta wo wych do tycz¹cych:

a) bez pie cze ñ stwa kon stru kcji,
b) bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go,
c) bez pie cze ñ stwa u¿y t ko wa nia,
d) od po wied nich wa run ków hi gie ni cz nych i zdro wo t nych oraz ochro ny œro -

do wi ska,
e) ochro ny przed ha³asem i drga nia mi,
f) od po wied niej cha ra kte ry styki ener ge ty cz nej bu dyn ku oraz ra cjo nali za cji

u¿y t ko wa nia ene r gii.
 2. Wa run ki u¿y t ko we zgod ne z prze zna cze niem obie ktu, w szcze gó l no œci w za -

kre sie:
a) za opa trze nia w wodê i ene r giê ele ktryczn¹ oraz, od po wie d nio do po trzeb,

w ene r giê ciepln¹ i pa li wa, przy za³o¿e niu efe kty w ne go wy ko rzy sta nia tych
czyn ni ków,

b) usu wa nia œcie ków, wody opa do wej i od pa dów.
 3. Mo ¿ li woœæ do stê pu do us³ug tele komu nika cyj nych, w szcze gó l no œci w za kre -

sie szero kopas mo we go do stê pu do In ter ne tu.
 4. Mo ¿ li woœæ utrzy ma nia w³aœci we go sta nu tech ni cz ne go.
 5. Nie zbêd ne wa run ki do ko rzy sta nia z obie któw u¿y te cz no œci pu b li cz nej i miesz -

ka nio we go bu dow ni c twa wie loro dzin ne go przez oso by nie pe³no spra w ne,
w szcze gó l no œci po ru szaj¹ce siê na wó z kach in wa li dz kich.

 6. Wa run ki bez pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy.
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 7. Ochro nê lud no œci, zgod nie z wy ma ga nia mi ob ro ny cy wi l nej.
 8. Ochro nê obie któw wpi sa nych do re je stru za by t ków oraz obie któw ob jê tych

ochron¹ kon se r wa torsk¹.
 9. Odpo wied nie usy tu o wa nie na dzia³ce bu do w la nej.
10. Posza no wa nie, wy stê puj¹cych w ob sza rze od dzia³ywa nia obie ktu, uza sa d nio -

nych in te re sów osób trze cich, w tym za pe w nie nie do stê pu do dro gi pu b li cz nej.
11. Warun ki bez pie cze ñ stwa i ochro ny zdro wia osób prze by waj¹cych na te re nie

bu do wy.
Ko le j nym prze pi sem pra wnym jest Usta wa z 24 sie r p nia 1991 r. o ochro nie

prze ciwpo ¿a ro wej [3]. Zo bo wi¹zuje ona do sze re gu przed siê w ziêæ maj¹cych na
celu za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa w bu dyn kach i obie ktach bu do w la nych. Zgod -
nie z ar ty ku³em 4, w³aœci ciel bu dyn ku, obie ktu bu dow la ne go lub te re nu, za pe w -
niaj¹c ich ochro nê prze ciw po ¿a row¹, jest obo wi¹zany za pe w niæ oso bom prze by -
waj¹cym w bu dyn ku, obie kcie bu do w la nym lub na te re nie, bez pie cze ñ stwo
i mo ¿ li woœæ ewa ku a cji. Jego obo wi¹zkiem jest rów nie¿ wy po sa ¿e nie bu dyn ku
w urz¹dze nia prze ciw po¿a ro we i ga œ ni ce oraz za pe w nie nie ich pra wid³owej kon -
se r wa cji. Aby ka ¿ dy u¿y t ko w nik bu dyn ku wie dzia³ jak siê za cho waæ w przy pa d -
ku za gro ¿e nia, w³aœci ciel zo bo wi¹zany jest do opra co wa nia spo so bów po stê po wa -
nia na wy pa dek po ¿a ru, klê ski ¿y wio³owej lub in ne go mie js co we go za gro ¿e nia.
Usta wa o ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej nak³ada rów nie¿ obo wi¹zek usta le nia spo -
so bów po stê po wa nia na wy pa dek po wsta nia po ¿a ru, klê ski ¿y wio³owej lub in ne -
go mie js co we go za gro ¿e nia. Za sa dy te po win ny zo staæ za wa r te m.in. w in stru kcji
bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. Szcze gó³owy za kres in stru kcji bez pie cze ñ stwa po -
¿a ro we go za mie sz czo ny jest w §6 Roz porz¹dze nia Mi ni stra Spraw We wnê trz -
nych i Ad mi ni stra cji w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej bu dyn ków, in nych
obie k tów bu do w la nych i te re nów [11]. In stru k cja bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go
po win na za wie raæ miê dzy in ny mi po zy cjê do tycz¹c¹ wa run ków i or ga ni za cji
ewa ku a cji lu dzi oraz pra kty cz ne spo so by jej prze pro wa dza nia. Usta wa ko deks
pra cy w art. 209 zo bo wi¹zuje pra co da w cê do za pe w nie nia œro d ków po zwa -
laj¹cych na zwa l cza nie po ¿a rów i ewa ku a cjê pra co w ni ków oraz do wy zna cze nia
pra co w ni ków, któ rzy bêd¹ siê tym za j mo wa li [12]. Pra co da w ca jest rów nie¿ zo bo -
wi¹zany poin fo r mo waæ pra co w ni ków, kto bê dzie odpo wie dzia l ny za pro wa dze -
nie ewa ku a cji w przy pa d ku za gro ¿e nia. Ar ty ku³y tej usta wy gwa ran tuj¹ bez pie -
cze ñ stwo pra co w ni ków w myœl wczeœniej opisanej Dyrektywy 89/391/EWG.

Prze chodz¹c do ana li zy aktów wy ko na w czych, szcze góln¹ uwa gê na le ¿y zwró -
ciæ na Roz porz¹dze nie Mi ni stra In fra stru ktu ry z 12 kwie t nia 2002 r. w spra wie
warun 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 [2].
Rozporz¹dze nie jest wy da ne na pod sta wie de le ga cji usta wo wej za wa r tej w art. 7
ust. 2 pkt 1 Usta wy – Pra wo bu do w la ne. W roz porz¹dze niu bez pie cze ñ stwu po ¿a -
ro we mu zo sta³ po œwiê co ny ca³y dzia³. Omó wio no w nim szcze gó³owo za gad nie -
nie dróg ewa kua cy j nych. Roz porz¹dze nie to de fi niu je miê dzy in ny mi dro gê ewa -
ku a cyjn¹, prze j œcie ewa kua cy j ne i doj œcie ewa kua cy j ne.
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Dro gi ewa kua cy j ne s¹ to dro gi ko mu ni ka cji ogó l nej, któ re za pe w niaj¹ mo ¿ li -
woœæ ewa ku a cji w bez pie cz ne mie j s ce zna j duj¹ce siê na zewn¹trz bu dyn ku lub do
s¹sied niej stre fy po ¿a ro wej. Oma wiaj¹c po jê cie dro gi ewa kua cy j nej, nie zbêd ne
jest opi sa nie jej ele men tów, tj. prze j œcia oraz doj œcia ewa kua cyj ne go. Prze j œcie
ewa kua cy j ne, jest to od leg³oœæ w po mie sz cze niach od naj da l sze go mie j s ca, w któ -
rym mo¿e prze by waæ oso ba, do wyj œcia ewa kua cyj ne go na dro gê ewa ku a cyjn¹, do 
in nej stre fy po ¿a ro wej lub na zewn¹trz bu dyn ku. Ko le j nym zde fi nio wa nym po -
jê ciem jest doj œcie ewa kua cy j ne. Jest to d³ugoœæ dro gi ewa kua cy j nej po miê dzy
wyj œciem z po mie sz cze nia na tê dro gê, a wyj œciem na zewn¹trz bu dyn ku lub do
in nej stre fy po ¿a ro wej. Gra ficzn¹ pre zen ta cjê opi sa nych po jêæ przed sta wio no na
rys. 1. Je œli nie mo ¿ na pre cy zy j nie okre œliæ li cz by osób mog¹cych prze by waæ
w po mie sz cze niach, do ob li cze nia wy ma gañ do tycz¹cych ewa ku a cji w roz porz¹-
dze niu za pro pono wa no na stê puj¹ce wa r to œci dla:
1. sal kon fe ren cyj nych, lo ka li gastro nomicz no-ro zrywko wych, po cze ka l ni, holi, 

œwie t lic itp. – 1 m2/os.
2. po mie sz czeñ han d lo wo -us³ugo wych – 4 m2/os.
3. po mie sz czeñ admini stracyj no-biu ro wych – 5 m2/os.
4. ar chi wów, bi b lio tek itp. – 7 m2/os.
5. ma ga zy nów – 30 m2/os.
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Rys. 1. Gra fi cz na pre zen ta cja ele men tów dro gi ewa kua cy j nej
A – prze j œcie ewa kua cy j ne pro wa dzo ne przez trzy po mie sz cze nia, B – prze j œcie ewa kua cy j ne
pro wa dzo ne przez dwa po mie sz cze nia, C – prze j œcia ewa kua cy j ne pro wa dzo ne przez jed no

po mie sz cze nie, D – doj œcie ewa kua cy j ne pro wadz¹ce na zewn¹trz bu dyn ku (lub do in nej stre fy
po ¿a ro wej) 

îród³o: opra co wa no na pod sta wie [2].



Roz porz¹dze nie 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, pre cy zu je d³ugo œci przejœæ ewa kua cy j nych.
D³ugoœæ przejœæ ze sta wio no w ta be li 1.

Ta be la 1. D³ugoœæ przejœæ ewa kua cy j nych

Ro dzaj po mie sz cze nia
Ma ksy ma l na d³ugoœæ prze j œcia

w po mie sz cze niu

Ma ksy ma l na d³ugoœæ prze j œcia
w po mie sz cze niu za gro ¿o nym

wybuchem

ZL 40 m –

PM (Q>500MJ/m2) 75 m 40 m

PM (Q<500MJ/m2) 100 m 40 m

îród³o: opra co wa no na pod sta wie [2].

Ist nie je mo ¿ li woœæ wyd³u¿e nia przejœæ ewa kua cy j nych przed sta wio nych w ta -
be li 1 o 25% pod sta wo wej d³ugo œci, je œli wy so koœæ po mie sz cze nia prze kra cza 5 m. 
Je œli za sto so wa no sta³e sa mo czyn ne urz¹dze nia ga œ ni cze lub sa mo czyn ne
urz¹dze nia od dy miaj¹ce, prze j œcie ewa kua cy j ne mo ¿ na wyd³u¿yæ o ko le j ne 50%
pod sta wo wej d³ugo œci dla ka ¿ de go z za bez pie czeñ. Po wiê ksze nia mog¹ byæ su -
mo wa ne, co w przy pa d ku spe³nie nia wszy stkich trzech wa run ków umo ¿ li wia
wyd³u¿e nie prze j œcia o 125%. Oma wia ne roz porz¹dze nie szcze gó³owo okre œla
wa run ki, ja kie musz¹ za ist nieæ, aby dro gi ewa kua cy j ne by³y bez pie cz ne. Pod sta -
wo wym wa run kiem jest za pe w nie nie od po wied niej li cz by wyjœæ ewa kua cy j nych
z po mie sz cze nia. W ta be li 2 przed sta wio no ro dza je po mie sz czeñ, w któ rych wy -
ma ga ne jest za sto so wa nie dwóch wyjœæ ewa kua cy j nych od da lo nych od sie bie o co 
najmniej 5 metrów.

Ko le j nym wa ¿ nym pa ra me trem spre cy zo wa nym w roz porz¹dze niu jest sze ro -
koœæ drzwi z po mie sz czeñ sta no wi¹cych wyj œcie ewa kua cy j ne. £¹czn¹ sze ro koœæ
drzwi na le ¿y ob li czaæ pro po rcjo nal nie do li cz by osób prze by waj¹cych w po miesz -
cze niu, przy j muj¹c 0,6 me tra na ka ¿ de 100 osób. Ponad to mi ni ma l na sze ro koœæ
po je dyn czych drzwi musi wy no siæ 0,8 me tra, je œli bêd¹ przez nie ewa ku o wa ne
nie wiê cej ni¿ 3 oso by, w po zo sta³ych przy pa d kach 0,9 me tra. Je œli w po mie sz cze -
niu mo¿e prze by waæ wiê cej ni¿ 300 osób drzwi ewa kua cy j ne na le ¿y wy po sa ¿yæ
do da t ko wo w za bez pie cze nia prze ciw pani cz ne.

Ta be la 2. Ro dza je po mie sz czeñ, w któ rych wy ma ga ne s¹ co naj mniej dwa wyj œcia
ewa kua cy j ne

Ro dzaj po mie sz cze nia
Wa ru nek, dla któ re go wy ma ga ne s¹ dwa wyj œcia

ewa kua cy j ne

ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V ponad 50 osób w po mie sz cze niu

ZL II ponad 30 osób w po mie sz cze niu

PM (Q<500MJ/m2) F>1000m2

PM (Q>500MJ/m2) F>300m2

po mie sz cze nie za gro ¿o ne wy bu chem F>100m2

îród³o: opra co wa no na pod sta wie [2].
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W roz porz¹dze niu okre œlo no sze ro koœæ i wy so koœæ dróg ewa kua cy j nych. Sze -
ro koœæ ta po win na byæ rów nie¿ ob li cza na pro po rcjo nal nie, tak jak w przy pa d ku
sze ro ko œci drzwi ewa kua cy j nych. Na le ¿y przyj¹æ co naj mniej 0,6 me tra sze ro ko -
œci dro gi ewa kua cy j nej, na 100 osób lecz nie mniej ni¿ 1,4 me tra. Roz porz¹dze nie
do pu sz cza zmnie j sze nie tej sze ro ko œci z 1,4 me tra do 1,2 me tra, ale ty l ko w przy -
pa d ku, je œli dro ga mi ewa kua cyj ny mi bê dzie siê ewa ku o wa³o nie wiê cej ni¿
20 osób. Wy so koœæ dro gi ewa kua cy j nej po win na wy no siæ co naj mniej 2,2 me tra.
Dopu sz cza l ne s¹ lo ka l ne ob ni ¿e nia do 2 me trów wy so ko œci, przy czym nie po -
win ny wy stê po waæ na d³ugo œci prze kra czaj¹cej 1,5 me tra.

Ponad to w roz porz¹dze niu uno r mo wa no dopu sz cza l ne d³ugo œci dojœæ ewa ku -
a cy j nych, któ re ze sta wio no w ta be li 3. Tak jak w przy pa d ku przejœæ ewa kua cy j -
nych za sto so wa nie sta³ych sa mo czyn nych urz¹dzeñ ga œ ni czych oraz za sto so wa -
nie sa mo czyn nych urz¹dzeñ od dy miaj¹cych po zwa la na wyd³u¿e nie doj œcia
o 50% dla ka ¿ de go z za bez pie czeñ.

Ta be la 3. D³ugo œci dojœæ ewa kua cy j nych

Ro dzaj stre fy po ¿a ro wej D³ugoœæ przy jed nym doj œciu
D³ugoœæ przy wy stê po wa niu
co naj mniej dwóch dojœæ**

za gro ¿o na wy bu chem 10 m 40 m

PM (Q>500MJ/m2) 30 m (20 m*) 60 m

PM (Q<500MJ/m2) 60 m (20 m*) 100 m

ZL I, ZL II, ZL V 10 m 40 m

ZL III 30 m (20 m*) 60 m

ZL IV 60 m (20 m*) 100 m

* na po zio mej dro dze ewa kua cy j nej,
** d³ugoœæ dru gie go doj œcia mo¿e byæ dwa razy wiê ksza, je œli doj œcia siê nie po kry waj¹ i nie krzy ¿uj¹.
îród³o: opra co wa no na pod sta wie roz porz¹dze nia [2].

Ko le j nym roz porz¹dze niem jest Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz -
nych i Ad mi ni stra cji 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 [11]. Roz dzia³ czwa r ty roz porz¹dze nia po œwiê -
co ny zo sta³ za gad nie niu ewa ku a cji. Oma wia ny akt pra w ny zo bo wi¹zuje w³aœci -
cie la do za pe w nie nia od po wied nich wa run ków ewa ku a cji. Uno r mo wa no w nim
rów nie¿ sy tu a cje w ja kich bu dy nek mo ¿ na uz naæ za za gra ¿aj¹cy ¿y ciu lu dzi. Roz -
porz¹dze nie zo bo wi¹zuje w przy pa d ku stwier dze nia za gro ¿e nia dla ¿y cia lu dzi
w³aœci cie la lub zarz¹dcê do za sto so wa nia roz wi¹zañ za pe w niaj¹cych bez pie cze ñ -
stwo. Roz porz¹dze nie pre cy zu je rów nie¿ czê stoœæ pra kty cz ne go spra w dza nia or -
ga ni za cji i wa run ków ewa ku a cji. W³aœci ciel lub zarz¹dca obie ktu prze zna czo ne -
go dla ponad 50 osób bêd¹cymi jego sta³ymi u¿yt kow ni ka mi i zakwa lifi kowa ne go 
do ka te go rii za gro ¿e nia lu dzi in nej ni¿ ZL IV, po wi nien do ko naæ ta kie go spra w -
dze nia nie rza dziej ni¿ raz na dwa lata. W przy pa d ku obie któw, w któ rych cy kli -
cz nie zmie nia siê jed no cze œ nie gru pa lu dzi prze kra czaj¹ca 50 osób, pra kty cz ne
spra w dze nie or ga ni za cji i wa run ków ewa ku a cji po win no od by waæ siê raz w roku,
w te r mi nie nie d³u¿ szym ni¿ 3 mie si¹ce od roz po czê cia ko rzy sta nia z obie ktu
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przez no wych u¿yt ko w ni ków. Wa ru nek ten do ty czy prze de wszy stkim szkó³,
przed szko li, in ter na tów, do mów stu den c kich itp., do któ rych co roku przy by -
waj¹ nowi ucz nio wie oraz stu den ci roz po czy naj¹cy na ukê.

4. No r my za gra ni cz ne

Jed nym z naj bar dziej zna nych i naj czê œciej sto so wa nych stan dar dów do -
tycz¹cych za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa jest no r ma ame ry ka ñ ska NFPA 101 Life
Sa fe ty Code [6]. No r ma zo sta³a wy da na przez or ga ni za cjê Na tio nal Fire Pro te c tion
As so cia tion maj¹c¹ swoj¹  sie dzi bê w Qu in cy w sta nie Mas sa chu setts [13]. Roz dzia³ 
sió d my wspo mnia nej no r my za ty tu³owa ny „Me ans of egress” po œwiê co ny jest wy -
ty cz nym do tycz¹cym pro je kto wa nia i wy ko na nia bez pie cz nych dróg ewa kua cy j -
nych. Po ni ¿ej ze sta wio no ele men ty, ja kie stan da ry zu je no r ma NFPA 101 za pe w -
niaj¹ca pra wid³owe za pro je kto wanie i wy ko na nie dróg ewa kua cy j nych:
 1. Wy ma ga nia ogó l ne:

a) Od dzie le nia dróg ewa kua cy j nych.
b) Wy ko ñ cze nie dróg ewa kua cy j nych.
c) Wy so koœæ po mie sz czeñ i dróg ewa kua cy j nych.
d) Zmia ny po zio mu pod³o¿a na dro gach ewa kua cy j nych.
e) Za bez pie cze nia, ba lu stra dy i po rê cze.
f) Urz¹dze nia za bez pie czaj¹ce.
g) Dro ¿ noœæ dróg ewa kua cy j nych.
h) Sta³e urz¹dze nia ga œ ni cze na dro gach ewa kua cy j nych.

 2. Ele men ty sk³ado we dróg ewa kua cy j nych:
a) Otwo ry drzwio we, drzwi i ich za bez pie cze nia.
b) Scho dy.
c) Za bez pie cze nia prze ciw dy mo we.
d) Wi dzia l noœæ wyjœæ ewa kua cy j nych.
e) Po chy l nie.
f) Wyj œcia pro wadz¹ce na dro gi ewa kua cy j ne.

 3. Prze pu sto woœæ dróg ewa kua cy j nych.
 4. Li cz ba dróg ewa kua cy j nych.
 5. Roz mie sz cze nie dróg ewa kua cy j nych.
 6. D³ugoœæ doj œcia do wyjœæ ewa kua cy j nych.
 7. Prze pu sto woœæ wyjœæ ewa kua cy j nych.
 8. Oœwie t le nie pod sta wo we dróg ewa kua cy j nych.
 9. Oœwie t le nie ewa kua cy j ne.
10. Oz na ko wa nie dróg ewa kua cy j nych.
11. Szcze gó³owe prze pi sy do tycz¹ce miejsc o du ¿ym za gro ¿e niu.
12. Po mie sz cze nia te ch ni cz ne i kot³ow nie.
13. Win dy do ce lów ewa kua cy j nych.

Zgod nie z oma wian¹ norm¹ dro gi ewa kua cy j ne, któ ry mi bê dzie ewa ku o wa³o
siê co naj mniej 30 osób, musz¹ byæ wy dzie lo ne od po zo sta³ej czê œci bu dyn ku œcia -
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na mi o od po rno œci og nio wej nie mnie j szej ni¿ go dzi na (w pol skim pra wo daw stwie
od po wia da to EI 60 lub REI 60). Ko le j nym ele men tem spre cy zo wa nym w do ku -
men cie jest mi ni ma l na wy so koœæ po mie sz czeñ, któ ra wy no si 2285 mi li me trów
z mo ¿ li wy mi lo ka l ny mi ob ni ¿e nia mi do wy so ko œci 2030 mm (±19 mm). Od tej
wy ty cz nej sto su je siê od stê p stwa. Do tycz¹ one bu dyn ków ju¿ ist niej¹cych, w któ -
rych mi ni ma l na wy so koœæ mo¿e wy no siæ 2135 mm z lo ka l ny mi ob ni ¿e nia mi do
2030 mm. Wy ¿ej opi sa ne wy so ko œci po mie sz czeñ musz¹ byæ za cho wa ne na co
naj mniej 2/3 po wie rz ch ni po mie sz cze nia, a lo ka l ne ob ni ¿e nia nie mog¹ prze kra -
czaæ 1/3 po wie rz ch ni po mie sz cze nia. Su fit nad scho da mi musi zna j do waæ siê na
wy so ko œci mi ni mum 2030 mm w mie rzo nej w pio nie do p³asz czy z ny rów no leg³ej 
do gó r nej kra wê dzi scho dów. Ana li zuj¹c da lej, do ku ment no r mu je zmia ny wy so -
ko œci pod³o¿a na po zio mych dro gach ewa kua cy j nych. Nag³a zmia na w pod³o¿u
na po zio mych dro gach ewa kua cy j nych nie po win na byæ wiê ksza ni¿ 6,3 mm.
Je œli zmia na wy so ko œci pod³o¿a jest wiê ksza ni¿ 6,3 mm, a mnie j sza ni¿ 13 mm
musi zo staæ za sto so wa ne œciê cie w pro po rcjach 1 do 2. Dla zmian w wy so ko œci
pod³o¿a od 13 mm do 535 mm na le ¿y sto so waæ po rê cze lub scho dy. W przy pa d ku 
za sto so wa nia scho dów g³êbo koœæ sto p ni nie po win na byæ mnie j sza ni¿ 330 mm.
Je œli ja ka ko l wiek czêœæ dro gi ewa kua cy j nej zna j du je siê na wy so ko œci 760 mm lub 
wy ¿ej nad s¹sied ni¹ czê œci¹ po mie sz cze nia i jest otwa r ta, to po mie sz cze nie musi
byæ za bez pie czo ne ba lu strad¹. Mi ni ma l na wy so koœæ ba lu stra dy wy no si 1065 mm.
Je œli na ca³ej d³ugo œci dro gi ewa kua cy j nej zain sta lo wa ne s¹ ja kie ko l wiek urz¹-
dze nia za bez pie czaj¹ce przez nie po wo³anym uru cho mie niem lub przed na d u ¿y -
wa niem, po win ny byæ tak za pro je kto wane i wy ko na ne, ¿e w przy pa d ku ich awa rii 
nie bêd¹ utrud nia³y u¿y cia ele men tów dro gi ewa kua cy j nej. Na ci¹gach komu -
nika cy j nych prze zna czo nych do ewa ku a cji nie mog¹ zna j do waæ siê prze szko dy.
Na drzwiach ewa kua cy j nych, a ta k ¿e w ich pobli¿u nie wol no wieszaæ lu ster, aby
nie myli³y lu dzi pod czas ewa ku a cji.

Drug¹ licz¹c¹ siê na œwie cie norm¹ stan da ry zuj¹c¹ wa run ki ewa ku a cji jest
Bri tish Stan dard PD 7974, a dok³ad niej szó sta czêœæ tego do ku men tu [7]. Na
pocz¹tku no r my zde fi nio wa ne zo sta³y te r mi ny zwi¹zane z bez pie cze ñ stwem
w bu dyn kach i ewa ku acj¹. Na uwa gê zas³uguj¹ tu taj po jê cia, ta kie jak ASET (ava -
i la b le safe ec sa pe time) „do stê p ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji” i RSET (re qu i red safe
es ca pe time) „wy ma ga ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji” ze wzglê du na to, i¿ au to rzy
pu b li ka cji do tycz¹cych bez pie cze ñ stwa w bu dyn kach czê sto pos³uguj¹ siê tymi
po jê cia mi [7, 14]. W celu wy zna cze nia do stê p ne go cza su bez pie cz nej ewa ku a cji
ASET nie zbêd ne jest osza co wa nie cza su, w któ rym to ksy cz ne pro du kty spa la nia
prze krocz¹ okre œlo ne stê ¿e nie lub gdy zo sta nie prze kro czo na okre œlo na wa r toœæ
pro mie nio wa nia cie p l ne go pod czas po ¿a ru. Do stê p ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji 
jest sum¹ ta kich sk³adowych, jak:
1. czas de te kcji po ¿a ru – czas od za ini cjo wa nia po ¿a ru do cza su wy kry cia przez

sy stem syg na li za cji po ¿a ro wej lub uru cho mie nia rê cz ne go ostrze ga cza prze -
ciwpo ¿aro we go przez u¿y tko w ni ka bu dyn ku,
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2. czas ala r mo wa nia – czas od de te kcji do cza su og³osze nia ala r mu,
3. „czas roz po zna nia” zwi¹zany z roz po zna niem przez u¿yt ko w ni ków zna j -

duj¹cych siê bu dyn ku ro dza ju ala r mu, jaki zo sta³ rozg³oszo ny,
4. czas wstê p nych re a kcji u¿yt ko w ni ków na alarm, tj. pa ko wa nie oso bi s tych rze -

czy, wy³¹cza nie u¿y wa nych urz¹dzeñ itp.,
5. czas prze j œcia u¿yt ko w ni ków bu dyn ku do wyjœæ pro wadz¹cych na bez pie cz ne

dro gi ewa kua cy j ne oraz prze j œcie dro ga mi ewa kua cyj ny mi na zewn¹trz bu -
dyn ku lub do in nej stre fy po ¿a ro wej.
Ró ¿ ni ca po miê dzy do stê p nym, a wy ma ga nym cza sem bez pie cz nej ewa ku a cji,

jest ma r gi ne sem bez pie cze ñ stwa tm:
tm = tASET – tRSET (1)

gdzie:
tm – ma r gi nes bez pie cze ñ stwa (ma r gin of sa fe ty),
tASET – do stê p ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji (ava i la b le safe ec sa pe time), 
tRSET – wy ma ga ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji (re qu i red safe es ca pe time).

Je œli ró ¿ ni ca jest mnie j sza od zera, na le ¿y przed siê w zi¹æ dzia³ania zmie rzaj¹ce
do po pra wy bez pie cze ñ stwa. W celu usta le nia po zio mu bez pie cze ñ stwa oma wia -
na no r ma zak³ada ana li zo wa nie sce na riu szy ewa ku a cji, w za le ¿ no œci od ka te go rii
obie ktu. Sk³ado we cza su ewa ku a cji przed sta wio no na rys. 2.

5. No r my krajo we

Pol ski Ko mi tet Nor mali zacy j ny jest au to rem dwóch norm zwi¹za nych z ewa -
ku acj¹. Jed na to no r ma zhar moni zo wa na PN-ISO-8421-6 Ochro na prze ciw po¿a -
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Rys. 2. Sk³ado we cza su ewa ku a cji

îród³o: [7].



ro wa – Ter mi no lo gia [8], dru ga to no r ma PN-N-01256 Zna ki bez pie cze ñ stwa
[15]. Jak sama na zwa wska zu je, w no r mie PN-ISO-8421-6 zna j duj¹ siê de fi ni cje
zwi¹zane z za gad nie niem ewa ku a cji. Okre œlo no w niej miê dzy in ny mi, czym jest
ewa ku a cja, prze pu sto woœæ (wska Ÿ nik prze pu sto wo œci), dro ga ewa kua cy j na i wyj -
œcie ewa kua cy j ne. Dru ga no r ma PN-N-01256 Zna ki bez pie cze ñ stwa sk³ada siê
z piê ciu czê œci. Dru gi in te re suj¹cy nas ar kusz no r my po œwiê co ny jest oz na cze -
niom dróg ewa kua cy j nych oraz czyn no œciom zwi¹za nym z ewa ku acj¹. W pi¹tym
ar ku szu okre œlo no za sa dy, wed³ug któ rych umie sz cza siê zna ki bez pie cze ñ stwa
na dro gach ewa kua cy j nych i dro gach po ¿a ro wych. Pol ski Ko mi tet Nor mali za-
 cyj ny nie wyda³ no r my, na pod sta wie któ rej mo ¿ na by³oby we ry fi ko waæ, ba daæ
po pra wnoœæ wa run ków ewa ku a cji w bu dyn kach.

6. Pod su mo wa nie

Obo wi¹zuj¹ce akty pra w ne wy mu szaj¹ na pro je ktan tach i wy ko na w cach za pew -
nie nie bez pie cz nych wa run ków ewa ku a cji. W celu wype³nie nia wszy stkich po -
sta no wieñ za wa r tych w prze pi sach pra wnych w dys po zy cji pro je ktan tów s¹ no r -
my, wie dza te ch ni cz na oraz opro gra mo wa nie kom pu te ro we. Przy wy ko rzy sta niu 
od po wied nich na rzê dzi mo ¿ li wa jest we ry fi ka cja pa ra me trów dro gi ewa kua cy j -
nej, ta kich jak sze ro koœæ dróg ewa kua cy j nych, li cz ba wyjœæ ewa kua cy j nych,
d³ugo œci przejœæ i dojœæ ewa kua cy j nych. Wszy stkie wspo mnia ne pa ra me try dro gi
ewa kua cy j nej maj¹ wp³yw na czas ewa ku a cji. Ponad to pod czas sy mu la cji ewa ku -
a cji mo ¿ li we jest okre œle nie wy stê po wa nia ta kich zja wisk, jak po wsta wa nie sku -
pisk lu dzi i ko le jek. Nad mie r ne za gê sz cze nie roz mie sz cze nia lu dzi na sto sun ko -
wo ma³ej po wie rz ch ni mo¿e po wo do waæ po wsta wa nie pa ni ki. W du ¿ych
sku pi skach lu dzi ³atwo o ura zy spo wo do wa ne ewa ku acj¹. Rów nie¿ pod czas szy b -
kie go prze mie sz cza nia siê ewa ku uj¹cych osób mo¿e do cho dziæ do wy pa d ków. 

W opra co wa niu przed sta wio no akty pra w ne oraz no r my do tycz¹ce ewa ku a cji.
Po ka za no, w jaki spo sób pra wo da w stwo krajo we oraz uni j ne, ze wzglê du na przy -
na le ¿ noœæ Pol ski do stru ktur Unii Eu ro pe j skiej, wp³ywa na bez pie cze ñ stwo lu dzi 
w bu dyn kach. Za pre zen towa no rów nie¿ no r my za gra ni cz ne, na pod sta wie któ -
rych mo ¿ na osza co waæ czas ewa ku a cji. Nie ste ty jak po ka za no, no r my pol skie
sku piaj¹ siê na wpro wa dze niu de fi ni cji zwi¹za nych z ewa ku acj¹, a nie do sta r czaj¹ 
na rzê dzi do we ry fi ka cji wa run ków ewa ku a cji. 
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 [9] Dy re kty wa Rady z 30 li sto pa da 1989 r. do tycz¹ca mi ni ma l nych wy ma gañ w dzie dzi -
nie bez pie cze ñ stwa i ochro ny zdro wia w mie j s cu pra cy – 89/654/EWG.

[10] Dy re kty wa Rady z 24 cze r w ca 1992 r. w spra wie mi ni ma l nych wy ma gañ do tycz¹cych
zna ków bez pie cze ñ stwa i zdro wia w mie j s cu pra cy – 92/58/EWG.

[11] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 7 cze r w ca 2010 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 z 2010 r. nr 109, poz. 719 z póŸn. zm.).

[12] Usta wa z 26 cze r w ca 1974 r. – Ko deks pra cy (DzU z 1974 r. nr 24, poz. 141 z póŸn. zm.).

[13] Na tio nal Fire Pro te c tion As so cia tion, Pe de strian and Eva cu a tion Dy na mics, Crowd
Mo dels, [on line] [do stêp: 24 cze r w ca 2013], http://www.nfpa.org/in dex.asp.

[14] Di Nen no P., Dry s da le D., Be y ler C., Wa l ton D., Cu ster R., Hall J., Watts J.:  SFPE Han -
d bo ok of fire pro te c tion en gi ne e ring, wyd. 3, Mas sa chu setts 2002.

[15] PN-N-01256-02:1992 Zna ki bez pie cze ñ stwa – Ewa ku a cja.
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Ma riusz BA RA Ñ SKI

Ta de usz MACIAK

The Re view of Le gal In stru ments Re la ting with
the Pro cess of Eva cu a tion

The pa per di s cus ses the na tio nal and in ter na tio nal le gal in stru ments
re la ting to the pro cess of eva cu a tion of en dan ge red ob jects. It shows how
the do me stic and in ter na tio nal (Eu ro pe an and the Bri tish) le gi s la tions
im pro ve the se cu ri ty of bu i l dings. The fo re ign stan dards that are used to
esti ma te the evacuation time have been presented.

Keywords: safety in buildings, people evacuation, estimating of the
evacuation time.
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st. kpt. mgr in¿. Bo ¿ena KUKFISZ

Zak³ad Roz poz nawa nia Zag ro¿ eñ Obi ekt ów, Wy dzia³ In ¿ynierii Be zpieczeñstwa

Po ¿arowego Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿arniczej

kpt. mgr in¿. S³awom ir KUKFISZ

dok tor ant Wy dzia³u Zarz¹dza nia i Do wod zenia Akad emii Obrony Na rod owej

Roz wój te ch ni ki kom pu te ro wej i jej za sto so wa nie
w sy mu la to rach szko le nio wych

Ar ty ku³ po ru sza za gad nie nia zwi¹zane z wy ko rzy sta niem wspó³cze s nej

te ch ni ki kom pu te ro wej w sy mu la to rach szko le nio wych. Rze czy wi stoœæ wir -

tu a l na sta no wi ob szar nie ogra ni czo nych mo ¿ li wo œci szko le nio wych, uza-

le ¿ nio ny ty l ko od in we ncji twó r cy. Po ten cja³ wspó³cze s ne go sprzê tu oraz

opro gra mo wa nia kom pute ro we go nie ustan nie wzra sta. Po stêp tech nolo gi -

cz ny, z któ rym mamy dziœ do czy nie nia, kszta³tuje now¹ cy frow¹ ku l tu rê

i glo baln¹ to ¿ sa moœæ spo³eczn¹. Wzra sta do stêp do no wo cze s nych na rzê -

dzi info rma ty cz nych, wzra staj¹ wy ma ga nia i ocze ki wa nia u¿yt ko w ni ków

wo bec ko le j nych wer sji i ge ne ra cji sprzê tu oraz opro gra mo wa nia kom pute -

ro we go. Nie ste ty, ar ty ku³ po twier dza, ¿e po ziom gra fi cz ny i dy na mi ka roz -

gry w ki ist niej¹cych kom pu te ro wych sy mu la to rów wir tu a l nych prze zna-

czo nych do szko le nia s³u¿b mun du ro wych po zo sta wia bar dzo wie le do ¿y -

cze nia i prze gry wa w kon fron ta cji z ods³ona mi naj no wszych gier prze zna -

czo nych na pla t fo r mê PC lub kon so le. Wy ra Ÿ na re gre sja wy mu si³a zmia nê

fi lo zo fii re pre zen towa nej przez ar mie Sta nów Zjed no czo nych czy Wie l kiej

Bry ta nii sku pio nych do ty ch czas na two rze niu w³as nych roz wi¹zañ i pro duk -

tów info rma ty cz nych. Astro no mi cz ne œro d ki fi nan so we prze zna cza ne na

przed mio to wy cel z bu d¿e tów pa ñ stwo wych i tak oka za³y siê kropl¹ w mo -

rzu w po rów na niu do glo ba l ne go ryn ku info rma tycz ne go. Dla te go zwró co -

no siê w stro nê go to wych si l ni ków gra fi cz nych, któ rych zaad op to wa nie do

kon stru kcji sy mu la to rów szko le nio wych umo ¿ li wi prze j œcie na od po wie d -

nio wy ¿szy po ziom od wzo ro wa nia œwia ta rze czy wi ste go i praw fi zy ki nim

rz¹dz¹cych.

S³owa klu czo we: te ch ni ka kom pu te ro wa, In ter net, ry nek IT, sy mu la tor,

si l nik gra fi cz ny.
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1. Wpro wa dze nie

Lu dz ka wy ob ra Ÿ nia in spi ru je te ch ni kê ko m pu te row¹, któ ra do sta r cza in no -
wa cyj ne i co raz bar dziej za awan so wa ne na rzê dzia po zwa laj¹ce cz³owie ko wi prze -
kszta³caæ ota czaj¹cy go œwiat, a na wet two rzyæ nowe trój wy mia ro we i in ter akty w -
ne œwia ty. Te ch ni ka kom pu te ro wa zmie ni³a spo sób fun kcjo no wa nia cz³owie ka
we wspó³cze s nym œwie cie. W prze my œle ko m pu te ry ste ruj¹ pro ce sa mi pro du k -
cyj ny mi. W la bo ra to riach re je struj¹ pa ra me try fizy ko che micz ne sub stan cji. Na
polu bi twy wspo ma gaj¹ do wo dze nie si³ami i œro d ka mi. W me diach po zwa laj¹ na
cy frow¹ ob ró b kê dŸwiê ku i ob ra zów w nie spo ty ka nej dot¹d ja ko œci. W in ¿y nie rii
umo ¿ li wiaj¹ pro je kto wa nie i ba da nie stru ktur bez ko nie cz no œci two rze nia rze -
czy wi s tych mo de li. Ste ruj¹ sy ste ma mi bez pie cze ñ stwa w œro d kach trans po rtu
oraz w bu dyn kach. Jed nym s³owem, zna j duj¹ pra kty cz ne za sto so wa nie w ka ¿ -
dym ob sza rze lu dz kiej dzia³al no œci.

2. Nowy wy miar lu dz kiej ko mu ni ka cji

Z ka ¿ dym dniem ogól no œwia to wa sieæ i jej za so by zwiê kszaj¹ siê, zmie niaj¹c
(na p³asz czy Ÿ nie ko mu ni ka cji) re la cje za chodz¹ce po miê dzy lu dŸ mi. Wœród naj -
bar dziej zna nych us³ug in ter ne to wych na le ¿y wy mie niæ www (World Wide Web),
choæ czê sto jest b³êd nie uto ¿ sa mia na z ca³ym In ter ne tem. Re wo lu cja cy fro wa
i te ch ni za cja œwia ta za cie œ niaj¹ pê t lê wokó³ cz³owie ka. Cy be r prze strzeñ sta no wi
nowy wy miar lu dz kie go ist nie nia i fun kcjo no wa nia. Sta³a siê nie roz³¹cznym ele -
men tem co dzien ne go ¿y cia. Kie dy Her bert Ma r s hall McLu han, ka na dy j ski te o -
re tyk ko mu ni ka cji, opu b li ko wa³ w 1962 r. ksi¹¿kê pt. The Gu ten berg Ga la xy: The
Ma king of Ty po gra p hic Man, za wie raj¹c w niej te r min glo ba l na wio ska (glo bal vil la -
ge), nikt nie przy pu sz cza³, ¿e jego kon ce pcje w ob li czu re wo lu cji info r ma cy j nej
na bior¹ no we go zna cze nia i bêd¹ po no w nie (ju¿ po jego œmie r ci) ana li zo wa ne.
Obe c nie mi lio ny lu dzi na ca³ym œwie cie ko rzy staj¹ z glo ba l nych po rta li spo³ecz -
no œcio wych lub z in nych form wy mia ny in fo r ma cji w spo³ecz no œciach sie cio -
wych (zgod nie z w³as ny mi zain tere sowa nia mi i pre fe ren cja mi). Po wstaj¹ nowe
wiê zi spo³ecz ne, uza le ¿ nio ne od po sia da nej te ch no lo gii i umie jê t no œci jej wy ko -
rzy sta nia. Co dzie je siê w In ter ne cie w tra kcie jed nej mi nu ty? Od po wiedŸ jest do -
pra wdy za ska kuj¹ca. Wed³ug ba dañ fi r my In tel [1]:
l glo ba l nie trans fe ro wa nych jest 640 tys. GB da nych,
l 204 mln wia do mo œci e- ma il jest wysy³anych,
l ponad 2 mln hase³ jest wy szu ki wa nych za po œred ni c twem przegl¹dar ki Go o gle,
l 6 mln ods³on i 277 tys. lo go wañ od by wa siê do po rta lu Fa ce bo ok,
l 47 tys. ap li ka cji jest po bie ra nych z se r wi su Apps,
l 20 mln zdjêæ jest ogl¹da nych przez u¿yt ko w ni ków Fli c kra.

Œwia to wa pa jê czy na to rów nie¿ na rzê dzie umo ¿ li wiaj¹ce orga ni zo wa nie siê lu -
dzi w nie spo ty ka nej do tej pory ska li. Do sko na³ym przyk³adem s¹ egi p skie de -
mon stra cje zor gani zo wa ne i koor dy no wa ne za po moc¹ Fa ce bo o ka w 2011 r.
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(czy li w szeœæ dni po tym, jak w jor da ñ skiej ga ze cie po ja wi³o siê cy ni cz ne py ta nie: 
Dla cze go tu ne zy j ska m³od zie¿ pro te stu je na uli cach, czy¿ nie maj¹ Fa ce bo oka? [2]).
O dy na mi cz nym roz wo ju In ter ne tu œwia d czy rów nie¿ zast¹pie nie 6 cze r w ca
2012 r. (data ma cha ra kter sym bo li cz ny) pro to ko³em komu nika cy j nym IPv6
doty ch cza sowe go IPv4 [3]. Mia³o to na celu zwiê ksze nie prze strze ni d³ugo œci
ad re sów z 32 do 128 bi tów (czy li za miast obs³ugi doty ch cza so wych 4.294.967.296, 
obs³ugê a¿ 3,40282E+38 ad re sów). Ana lo gi cz nych ba rier tech nolo gi cz nych w in -
for ma ty ce mie li œmy ju¿ wie le, cho cia ¿ by pro blem roku 2000 czy ogra ni cze nia
przez sy stem pli ków pe³nego wy ko rzy sta nia rosn¹cych po je mno œci dys ków twar -
dych.

3. Roz wój ryn ku IT W Pol sce

Roz wój te ch ni ki kom pu te ro wej prze ja wia siê rów nie¿ po wsta wa niem na rzê -
dzi, któ re bar dzo mo c no uza le ¿ niaj¹ cz³owie ka i staj¹ siê wrêcz nie zbêd ne w jego
co dzien nej eg zy sten cji. Obe c nie za le wa nas fala hy bry do wych na rzê dzi in te -
gruj¹cych w so bie co raz wiê cej fun kcji mul time dia l nych. Ko rzy sta my z nich
w pra cy, domu, pod ró ¿y. Pra ca, na uka i roz ry w ka – wszy stko w jed nym urz¹dze -
niu. W efe kcie tech no za ba wa i po³¹czo ny z ni¹ kon sum pcy j ny tryb ¿y cia si l nie
na pê dzaj¹ glo ba l ny ry nek IT, któ re go wa r toœæ w 2011 r. zo sta³a osza co wa na na
ponad 3,5 try lio na do la rów [4]. Do naj sil nie j szych i naj szy b ciej roz wi jaj¹cych siê
w ob sza rze IT na le¿¹ go spo dar ki Chin, Sta nów Zjed no czo nych i Unii
Europejskiej.

Dla po rów na nia, wa r toœæ pol skie go ryn ku IT w 2011 r. wy nios³a 31,3 mld z³.
Jego stru ktu ra przed sta wia³a siê na stê puj¹co:
l 57% sprzêt, 
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Rys. 1. Wzrost wa r to œci pol skie go ryn ku IT w la tach 1995–2011 (w mld z³)

îród³o: [5]. 



l 29% us³ugi, 
l 14% opro gra mo wa nie.

Naj wiê kszy udzia³ w sprze da ¿y firm IT w Pol sce mia³ se ktor ad mi ni stra cji
(23%), ban ko woœæ i fi nan se (22%), tele komu ni ka cja (15%), prze mys³ (10%),
us³ugi (8%), ma³e i œred nie przed siê bio r stwa (8%), a ta k ¿e po zo sta³e se kto ry
(14%) [5]. Z ka ¿ dym ro kiem (rys. 1) wzra sta wa r toœæ ryn ku IT w Pol sce (nie ste ty
ran king opra co wa ny przez Com pu te r world za rok 2012 jest do stê p ny na stro nie
in ter ne to wej po ui sz cze niu op³aty). Zgod nie z in de ksem konku rency j no œci bran -
¿y info rma ty cz nej opra co wa nym przez Eco no mist In tel li gen ce Unit na zle ce nie
Bu si ness So f twa re Al lian ce (in deks po wsta³ w 2007 r., pre zen tu je wy ni ki ana li zy
po rów na w czej 66 kra jów na pod sta wie wska Ÿ ni ków do tycz¹cych klu czo wych ob -
sza rów dla inno wacy j no œci w bran ¿y IT, np. in fra stru ktu ry info rma ty cz nej, wa -
run ków pro wa dze nia prac badaw czo-ro zwo jo wych czy wspa r cia i dzia³añ pu b li -
cz nych na rzecz roz wo ju bran ¿y IT), wy ni ka, ¿e Pol ska zwiê kszy³a swoj¹
kon ku ren cyj noœæ w dzie dzi nie te ch no lo gii info rma ty cz nych za j muj¹c w 2011 r.
30 po zy cjê w œwia to wej kla sy fi ka cji, awan suj¹c o 5 miejsc w sto sun ku do 2009 r.
Z ko lei w ba da niu obe j muj¹cym 24 kra je Unii Eu ro pe j skiej Pol ska zajê³a 18 lo ka -
tê z wy ni kiem 44,6. Trzy kra je zna j duj¹ce siê w czo³ówce: Fin lan dia, Szwe cja
i Wie l ka Bry ta nia, uzy ska³y od po wie d nio wy ni ki 72, 69,4 i 68,1 [6]. Sy tu a cjê pod -
su mo wuj¹ s³owa pre ze sa i dy re kto ra ge ne ral ne go BSA, Ro be r ta Hol le y ma na:
Z in de ksu konku rency j no œci bran ¿y info rma ty cz nej wi daæ ja s no, ¿e in wes to wa nie w fun -
da men ty roz wo ju no wo cze s nych te ch no lo gii bê dzie w d³u¿ szej per spe kty wie przy no siæ
ogro m ne ko rzy œci. Oczy wi œcie, ¿a den kraj nie po sia da mo no po lu w dzie dzi nie te ch no lo gii 
info rma ty cz nych. W bran ¿y tej ist nie je spra w dzo ny prze pis na su kces, z któ re go ka ¿ dy
mo¿e sko rzy staæ. Dla te go te¿ mo ¿ na za uwa ¿yæ trend two rze nia siê wielu oœrodków
bran¿y informatycznej o silnej globalnej pozycji [7].

4. Up gra de w cy fro wej ku l tu rze

Za da niem wy ¿ej prze sta wio nych za gad nieñ jest uœwia do mie nie inter dyscy-
 plinar no œci te ma tu ar ty ku³u oraz uka za nie pro ble ma ty ki od jej ze w nê trz nych
warstw. Za nim jed nak prze j dzie my do clou, na le ¿y po ru szyæ je sz cze jedn¹ wa¿n¹
kwe stiê. Wie dza i umie jê t noœæ pe³nego wy ko rzy sta nia no wo cze s nych na rzê dzi
edu ka cy j nych jest wy pa d kow¹ naj ró¿ nie j szych czyn ni ków, na po zór b³ahych
i nie za uwa ¿a nych, na to miast de cy duj¹cych o tym, ¿e okre œlo ne roz wi¹za nia spraw -
dzaj¹ siê i fun kcjo nuj¹, pod czas gdy inne nie. Su kces za pe w nia po dej œcie sy ste -
mo we, je œli w pe³ni uw z glêd nia zró¿ ni co wa nie lu dz kiej na tu ry oraz rece p ty w noœæ 
jej zmys³ów. W ob li czu digi ta li za cji wspó³cze s ne go œwia ta cz³owiek bê dzie mu -
sia³ na uczyæ siê, jak wy ko rzy sty waæ do œwia d cze nia zdo by wa ne za rów no w œwie -
cie wir tu a l nym, jak i rze czy wi stym. Oba wy mie nio ne ro dza je do œwia d czeñ staj¹
siê co raz bar dziej so bie rów no wa ¿ ne. Tym sa mym, na rzê dzia stwo rzo ne pod ko -
niec epo ki ana lo go wej od chodz¹ w nie pa miêæ, na rzecz roz wi¹zañ epo ki cy fro wej. 
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Nie ustan nie trwaj¹cy up gra de (ule p sza nie, po pra wia nie) po wo du je ko nie cz noœæ
ci¹g³ego roz wi ja nia no wych umie jê t no œci i zdo by wa nia no wej wie dzy. Roz wój
opro gra mo wa nia jak i sprzê tu (har d wa re & so f twa re) jest sprzê ¿o ny wie lo ma zale ¿ -
no œcia mi. Jed no nie mo¿e ist nieæ bez dru gie go, a roz wój jed ne go jest pa li wem
dru gie go i na od wrót (upra sz czaj¹c – jest to uk³ad sa mo na pê dzaj¹cy siê). Ry nek
info rma ty cz ny jest ukie run ko wa ny na pro du kcjê wyspe cjali zo wa nych roz -
wi¹zañ, któ re musz¹ spro staæ ocze ki wa niom kon su men tów. Ku l tu ra cy fro wa po -
wsta je w tra kcie kon su m pcji no wo cze s nych te ch no lo gii: (...) wszy s cy je ste œmy
uwik³ani w cybe rne ty cz ne sy ste my z³o¿o nych in ter akcji po miê dzy na tur¹, te ch no lo gi¹
i to ¿ sa mo œci¹ [7].

5. S³ów ki l ka o sy mu la to rach

W tech nolo gi cz nie z³o¿o nym i zmien nym œwie cie cz³owiek ule ga za gu bie niu.
Wie le obe cnych zmian w stan dar dzie i te m pie ¿y cia jest nie do za akce pto wa nia
przez sta r sze po ko le nia. Jed nak po stêp jest nie uni k nio ny. Z jed nej stro ny nie sie
za sob¹ do bro dzie j stwa, a z dru giej ne ga ty w ne sku t ki. Dla te go na le ¿y d¹¿yæ do
wspie ra nia cz³owie ka w obs³udze nowo cze s ne go sprzê tu i opro gra mo wa nia. Na -
le ¿y po szu ki waæ szy b kich, efe kty w nych, a za ra zem bez pie cz nych me tod prze ka -
zy wa nia wie dzy, któ ra w tra dy cy j nej fo r mie jest zindy widua lizo wa na, ko szto w na
i cza soch³onna. Z po moc¹ przy cho dzi sy mu la cja kom pu te ro wa, któ ra jest naj -
skute cznie j szym spo so bem mo de lo wa nia z³o¿o nych zja wisk i pro ce sów w izo lo -
wa nym, wyod rê b nio nym œro do wi sku imi tuj¹cym za³o¿o ne wcze œ niej zwi¹zki
przy czyno wo-sku tko we. Na ryn ku do stê p nych jest wie le sy mu la to rów szko le nio -
wych, o zró¿ ni co wa nej w za le ¿ no œci od œro d ków fi nan so wych i prze zna cze nia
kon stru kcji. Pró ba ich po dzia³u i przy pi sa nie do okre œlo nej gru py nie za wsze od -
zwie rcie d la czym tak na pra wdê s¹. Za tem na ryn ku spo t ka my sy mu la to ry po ja z -
dów la taj¹cych, na wod nych i na zie mnych, obs³ugi sprzê tu wo j sko we go, a na wet
sy mu la to ry pa cjen ta, któ re s¹ urz¹dze nia mi (imi tuj¹cymi wygl¹d i dzia³anie rze -
czy wi s tych obie któw) ste ro wa ny mi kom pu te ro wo za po moc¹ opro gra mo wa nia
spe cja l nie dla nich na pi sa ne go. Mo ¿e my rów nie¿ spo t kaæ gry sy mu la cyj ne: dŸwi -
gu, am bu lan su, ko par ki, poci¹gu, pojazdów specjalnych, prac leœnych, robót
drogowych czy robót górniczych.

6. Œlepa uli czka samo wysta rczal no œci

Pro je ktan ci sy mu la to rów szko le nio wych co raz czê œciej opie raj¹ siê na roz -
wi¹za niach po chodz¹cych z gier kom pu te ro wych. Przy czyn jest wie le. Œwia to wy
ry nek gier do sta r cza obe c nie pro du kty, któ re w wie lu przy pa d kach tech nolo gi cz -
nie prze wy ¿szaj¹ ist niej¹ce sy mu la to ry. Przyk³ado wo Bry ty j skie Mi ni ste r stwo
Ob ro ny po szu kuje no we go si l ni ka gra fi cz ne go, któ ry ma po zwo liæ zbu do waæ
je sz cze bar dziej rea li sty cz ny wo j sko wy sy mu la tor szko le nio wy i zast¹piæ doty ch -
cza so wy pn. Vi r tu al Bat t le spa ce 2 (od da ny do u¿y t ku przez Bo he mia In ter ac ti ve
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w 2007 r.). Sy mu la tor VB2 jest obe c nie prze sta rza³y i nie spe³nia ocze ki wañ
æwicz¹cych. Minê³o szeœæ lat od daty jego ods³ony. Da l sze in wes to wa nie œro d ków 
fi nan so wych w ist niej¹ce opro gra mo wa nie jest wy so ce dys ku syjn¹ kwe sti¹. Taki
wy bór z pun ktu eko nomi cz ne go i pra gma tycz ne go jest ni czym nie uza sad nio ny.
Na tu ra l ny cykl ¿y cia opro gra mo wa nia jest kró t ki, a przy uw z glêd nie niu zmian
i tren dów w roz wo ju no wych te ch no lo gii na le ¿y li czyæ siê z ko nie cz no œci¹ na pi -
sa nia opro gra mo wa nia od nowa. Dla te go wa r to spra w dziæ, czy koszt i wysi³ek po -
nie sio ny na za pro je kto wanie od nowa sy mu la to ra nie prze wy ¿szy go to wych, ist -
niej¹cych ju¿ na ryn ku roz wi¹zañ. Tak post¹pili bry ty j s cy wo j sko wi, kie ruj¹c
swo je zain tere so wa nie w stro nê naj no wszych ods³on po pu la r nych strze la nek
(sho o ter). An drew Po ul ter (szef te ch ni cz ny La bo ra to riów Na uko wych i Tech no -
lo gi cz nych Mi ni ste r stwa Ob ro ny) w wy wia dzie udzie lo nym dla bry ty j skie go dzien -
ni ka The Gu ar dian stwier dzi³, ¿e ko mer cy j ne gry prze wy ¿szaj¹ pod wzglê dem po -
zio mu gra fi ki i szy b ko œci roz gry w ki bry ty j skie wo j sko we sy mu la to ry: W la tach
80. i 90. XX wie ku sy mu la to ry wo j sko we wiod³y prym w ja ko œci sy mu la cji. Sy mu la to ry
kon stru o wa ne przez wo j sko by³y dzie³ami sztu ki. Te raz jed nak za 50 fun tów mo ¿ na ku -
piæ ko me r cyjn¹ grê, któ ra bê dzie da le ko bar dziej rea li sty cz na ni¿ wiê kszoœæ na rzê dzi,
z któ rych ko rzy sta my. Pra wda jest taka, ¿e ³¹czne œro d ki prze zna cza ne na roz wój prze -
mys³u gier s¹ wiê ksze ni¿ te prze zna czo ne na ob ro nê. (...) Oczy wi œcie re kru ci dys po nuj¹
okre œlo nym po zio mem do œwia d cze nia z gra mi kom pute ro wy mi. Dla te go sce na riu sze
musz¹ byæ rea li sty cz ne, a ge ne ro wa ny ob raz wy so kiej ja ko œci. (...) Broñ musi byæ prze ko -
nuj¹ca. Je ¿e li wy strzel¹ z ka ra bi nu po cisk, któ ry po ko nu je trzy i pó³ mili, to jest to nie -
pra wid³owe. Je ¿e li pro wadz¹ po jazd, to musi byæ on w³aœci wie od wzo ro wa ny. Re a lizm
jest du¿o bar dziej po¿¹dany ni¿ roz ry w ka. Po ziom im me r sji jest naj wa¿ nie j szy [8].

7. Ini cja ty wa, in no wa cja, im me r sja

Ist nie je na œwie cie ar mia, któ ra in wes tu je w sy mu la to ry szko le nio we niepo -
równy wa l nie wiê ksze œro d ki ni¿ po zo sta li. Jak siê nie trud no do my œliæ jest to ar -
mia USA. Ame ry ka nie w bar dzo sze ro kim za kre sie u¿y waj¹ sy mu la to rów do
szko le nia ¿o³nie rzy pie cho ty, pi lo tów, ma ry na rzy, kie ro w ców czo³gów, a ta k ¿e
ka dry do wó d czej. Kie dy wo j sko ame ry ka ñ skie mia³o pro ble my z na bo rem ¿o³-
 nie rzy w sze re gi ar mii, roz po czê³o w 2000 r. pra cê nad pio nie r skim roz wi¹za niem 
– ta ktyczn¹ gr¹ FPS (First Per son Sho o ter). Bu d¿et przed siê w ziê cia w la tach 2000–
–2009 prze kro czy³ 32 mln do la rów [9]. W efe kcie po wsta³a gra America’s Army,
któr¹ wy da no 4 li pca 2002 r. Zbu do wa na zo sta³a na si l ni ku Un re al En gi ne 2.
Trze cia ods³ona gry mia³a mie j s ce 17 cze r w ca 2009 r. Zbu do wa na zo sta³a od pod -
staw na si l ni ku Un re al En gi ne 3. Na le ¿y do daæ, ¿e jest do stê p na za da r mo w wer -
sji na PC (co sta no wi je den z ele men tów de cy duj¹cych o jej popu la r no œci)  oraz
sy ste maty cz nie jest aktu ali zo wa na i roz budo wy wa na. Ce lem gry jest bu do wa nie
po zy tyw ne go wi ze run ku ar mii oraz za chê ca nie po ten cja l nych kan dy da tów do
zaci¹gniê cia siê do ame ryka ñ skie go wo j ska. Wer sja prze zna czo na na ko m pu te ry
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oso bi ste jest rów nie¿ wyko rzy sty wa na do wo j sko we go szko le nia i tre nin gu. Ame -
ry ka nie jed nak nie spo czê li na la u rach, obe c nie trwaj¹ pra ce nad no wym pro je k -
tem gry symu la cy j nej pn. DSTS (Di s mo un ted So l dier Tra i ning Sy stem), któ rej
bud¿et opie wa na 57 mi lio nów do la rów [10]. Tym ra zem bê dzie ona udo stê p nio -
na ty l ko dla ¿o³nie rzy ame ry ka ñ skich. Zbu do wa na zo sta nie na jed nym z naj bar -
dziej dziœ za awan so wa nych si l ni ków gra fi cz nych Cry En gi ne 3. Co cie ka we si l nik
ten do za sto so wañ nie kome rcy j nych jest udo stê p nia ny za da r mo w wer sji SDK
(So f twa re De ve lo p ment Kit). Za sto so wa nie ko mer cy j ne wi¹¿e siê z wy da t kiem
(wg se r wi su Digi tal Bat t le) 1,2 mi lio na do la rów za li cen cjê na wyko rzy sty wa nie
dzie³a Cry te ka [11]. Si l nik ten po zwa la do œwia d czyæ no we go wy mia ru im me r sji
m.in. umo ¿ li wi re a li styczn¹ sy mu la cjê ta kich de ta li, jak emo cje na twa rzach ava -
ta rów (wir tu a l nych ¿o³nie rzy) czy wpra wi w ruch oso by æwicz¹ce, któ re do tej
pory naj czê œciej za j mo wa³y sta no wi ska siedz¹ce przed ko m pu te rem. Sy mu la tor
okre œla siê mia nem pie r wsze go w pe³ni imme rsy j ne go sy mu la to ra prze zna czo ne -
go do tre nin gu wo j sko we go.

8. Ska la zmian w bu do wie pro ce so rów

Nie ty l ko wo j sko, ale ta k ¿e po zo sta³e s³u¿by mun du ro we ko rzy staj¹ z roz -
wi¹zañ do stê p nych na ryn ku cy wi l nym. Te m po i po stêp jaki do ko nu je siê w roz -
wo ju te ch ni ki kom pu te ro wej jest nie wia ry god ny i fe no me nal ny. Wzo r co wym
przyk³adem s¹ zmia ny do ko nuj¹ce siê w pro du kcji pro ce so rów – za rów no CPU
(Cen tral Pro ces sing Unit), jak i GPU (Gra p hics Pro ces sing Unit). Kie dy w 1971 r. po -
ja wi³ siê na ryn ku pie r wszy ko mer cy j ny mi kro pro ce sor In tel 4004 sk³ada³ siê
z 2300 tran zy sto rów, a jego ma ksy ma l na czê sto t li woœæ ta kto wa nia wy no si³a
740 kHz i by³ wy ko na ny w te ch no lo gii 10 µm [12]. Przez ko le j ne dwa dzie œcia lat
sprzêt kom pu te ro wy dys po no wa³ nie wie l ki mi mo ca mi obli cze nio wy mi, dla te go
w ta m tym okre sie pro gra mi œci wy wie ra li du¿y na cisk na opty ma li za cjê fun kcjo -
no wa nia ko dów Ÿród³owych (wraz ze wzro stem mocy ob li cze nio wej ko m pu te rów 
czyn noœæ ta odesz³a na da l szy plan). Od lat 90. po stêp w roz wo ju ar chi te ktu ry
pro ce so rów sta wa³ siê co raz bar dziej za uwa ¿a l ny. Sto p nio wo zwiê ksza no czê sto-
tli woœæ pro ce so rów, prze pu sto woœæ szyn, wie l koœæ i po zio my pa miê ci ca che, li cz -
bê wy ko ny wa nych in stru kcji, li cz bê rdze ni czy li cz bê tran zy sto rów (przy jed no -
cze s nym zmnie j sza niu wie l ko œci tran zy sto rów). Ska lê zmian ob ra zu je przyk³ad
pro ce so ra In tel Core 3 ge ne ra cji (pn. Ivy Bri d ge, wypo sa ¿o ne go w czte ry rdze nie,
sk³adaj¹cego siê z 1,4 mi liar da tran zy sto rów, czê stot li wo œci ta kto wa nia 3,5 GHz
i pro duko wa ne go w 22 nm pro ce sie lito gra fi cz nym [13]. Przy czym na le ¿y pod -
kre œliæ, ¿e je sz cze w grud niu 2008 r. nikt nie przy pu sz cza³, ¿e uk³ady wy twa rza ne
w 22 nm pro ce sie tech nolo gi cz nym tra fi¹ do sprze da ¿y przed 2015 r. [14]. Naj -
isto tnie j sza zmia na w pro ce sie pro du kcji pro ce so rów do ty czy³a mi nia tury za cji
tran zy sto rów, czy li prze j œcia z pro ce su tech nolo gicz ne go w ska li mi kro (10-6) do
ska li nano (10-9). W przy pa d ku pro ce so rów do stê p nych dziœ w sprze da ¿y ryn ko -
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wej bar dzo trud no mó wiæ o jaki m ko l wiek po rów na niu ze sta r szy mi uk³ada mi.
Czê sto t li woœæ pra cy wspó³cze s nych CPU nie ma ju¿ ta kie go wp³ywu na ich wy daj -
noœæ jak mia³o to mie j s ce w sta r szych uk³adach, po nie wa¿ zwiê kszo ne ta kto wa nie 
przek³ada siê bez po œred nio na wzrost emi sji ciep³a, któ re jest nie po¿¹dane
z dwóch przy czyn: zwiê ksza zu ¿y cie ene r gii ele ktry cz nej i wy ma ga wy da j nych
uk³adów ch³od ze nia. Jed nym s³owem jest nie eko nomi cz ne. Wspó³cze s ne pro ce -
so ry po sia daj¹ rów nie¿ ki l ka rdze ni. Po dwa ja nie li cz by uk³adów to pro sty i sku -
te cz ny spo sób zwiê ksza nia mocy ob li cze nio wej. Dla te go roz wój opro gra mo wa nia 
wy ko rzy stuj¹cego ob li cze nia rów no leg³e jest do sko na³¹ in wes tycj¹ w przysz³oœæ.
Obe c nie mamy do czy nie nia z czwart¹ ge ne racj¹ ko m pu te rów opa r tych na
uk³adach o wy so kiej ska li in te gra cji. Jaka bê dzie ich ko le j na ge ne ra cja? Czy bêd¹
to ko m pu te ry op ty cz ne, kwan to we, bio lo gi cz ne albo inne? Zmia ny musz¹
nast¹piæ, po nie wa¿ zbli ¿a my siê do gra nic mo ¿ li wo œci te ch no lo gii krze mo wej.

9. Gra fi ka kom pu te ro wa pe³n¹ par¹

Kie dy w 1997 r. ko m pu ter prze mys³owy ASCI Red po ko na³ gra ni cê
1 TFLOPS (czy li 1012 ope ra cji zmien noprze cin ko wych na se kun dê), staj¹c siê
naj szy b szym ko m pu te rem na œwie cie, nikt nie przy pu sz cza³, ¿e piê t na œcie lat póŸ -
niej uk³ad gra fi cz ny fi r my AMD Ra de on se rii HD7970 bê dzie cha ra kte ryzo wa³
siê wy da j no œci¹ na po zio mie 4,3 TFLOPS w przy pa d ku ope ra cji zmien noprze -
cin ko wych po je dyn czej pre cy zji oraz ponad 1 TFLOPS w przy pa d ku pod wó j nej
pre cy zji [15]. Same cy fry mog¹ mó wiæ nie wie le, gdy by nie fakt, ¿e je den z ele -
men tów wspó³cze s ne go ko m pu te ra, tj. jed na z wyda j nie j szych obe c nie na ryn ku
kart gra fi cz nych prze zna czo na dla do mo we go u¿y tko w ni ka, po ko na³a ko m pu ter
ASCI Red. 

Naj prostsz¹ me tod¹ zwiê ksze nia wy da j no œci ka r ty gra fi cz nej jest do da nie
dru gie go pro ce so ra gra fi cz ne go, np. uk³ad gra fi cz ny fi r my AMD Ra de on se rii
HD7990 sk³ada siê z dwóch ww. uk³adów HD7970. Al te r na tyw¹ jest rów nie¿
zwiê ksza nie li cz by kart gra fi cz nych, np. dziê ki te ch no lo gii SLI (Scan Line In ter-
le a ve) fi r my nVi dia. Dziê ki 4-Way SLI mo ¿ na po³¹czyæ mo stkiem na wet 4 ka r ty
gra fi cz ne. Pie r wszy raz SLI zo sta³o za sto so wa ne przez fi r mê 3dfx w 1998 r., ³¹cz¹c
dwa akce le ra to ry gra fi ki 3D Vo o doo 2 (pa ten ty 3dfx’a zo sta³y pó Ÿ niej wy ku pio ne
przez fi r mê nVi dia). Ka r ty gra fi cz ne umo ¿ li wiaj¹ dziœ wy œwie t la nie ob ra zu w wy -
so kiej roz dzie l czo œci na ki l ku wy œwie t la czach, co jest wyko rzy sty wa ne nie ty l ko
w za sto so wa niach pro fe sjo nal nych, ale co raz czê œciej w do mo wym za ci szu. Gra -
cze ze sta wiaj¹ naj czê œciej dwa/trzy wy œwie t la cze (usta wia ne po zio mo mo ni to ry
kom pu te ro we Full HD ³ 24², a na wet te le wi zo ry Full HD ³ 40²). Je ¿e li je den
ekran zo sta nie zlo kali zo wa ny cen tra l nie, a po zo sta³e dwa po jego bo kach, to mo ¿ -
na uzy skaæ ob raz, np. o roz dzie l czo œci 5760×1080 (przy po mni j my, ¿e wcze œ niej
wy mie nio ny uk³ad Vo o doo 2 umo ¿ li wia³ w opa r ciu o jedn¹ ka r tê gra ficzn¹
po³¹czon¹ z akce le ra to rem na uzy ska nie roz dzie l czo œci 800×600, a w przy pa d ku
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ka r ty gra fi cz nej po³¹czo nej z dwo ma akce lera to ra mi osi¹gniê cie nie bo ty cz nej,
jak na ta m te cza sy, roz dzie l czo œci 1024×768). Po pu la r nym dziœ stan dar dem jest
roz dzie l czoœæ Full HD, czy li 1920×1080, obs³ugi wa na przez wie le mo ni to rów
kom pu te ro wych i te le wi zo rów. Nie jest to jed nak kres mo ¿ li wo œci te ch ni cz nych,
po nie wa¿ w sprze da ¿y po ja wi³y siê ju¿ mo ni to ry kom pu te ro we 30² oraz ka r ty
gra fi cz ne umo ¿ li wiaj¹ce wy œwie t la nie ob ra zu w roz dzie l czo œci 2560×1600.

10. Prze twa rza nie rów no leg³e

Pro ce so ry kart gra fi cz nych dys po nuj¹ ogromn¹ moc¹ ob li cze niow¹, któr¹ mo¿ -
na za stosowaæ do ob li czeñ nie maj¹cych nic wspó l ne go z gra fik¹ ko m pu te row¹.
Ta kim roz wi¹za niem jest ar chi te ktu ra CUDA (Co m pu te Uni fied De vi ce Ar chi tec -
tu re) opra co wa na przez fi r mê nVi dia, któ ra jest uni we r saln¹, rów no leg³¹ ar chi tek -
tur¹ ob li cze niow¹ za pe w niaj¹c¹ wzrost wy da j no œci ob li czeñ dziê ki prze j œciu
ze scen trali zowa ne go prze twa rza nia przez CPU, do prze twa rza nia rów no leg³ego
przez CPU i GPU. Wy mie nio na ar chi te ktu ra jest wyko rzy sty wa na na po trze by
ob li czeñ w wie lu ba da niach na uko wych pro wa dzo nych obe c nie na œwie cie.
Przyk³ado wo pro gram AMBER (As si sted Mo del Bu i l ding with Ene r gy Re fi ne ment),
s³u¿¹cy do sy mu la cji dy na mi ki bio mole kula r nej oraz opra co wy wa nia le ków. Za -
sto so wa nie ta kiej ar chi te ktu ry umo ¿ li wia ki l ku, ki l ku na sto, a na wet kilku dzie -
siêcio krot ny wzrost prê d ko œci ob li czeñ przez opro gra mo wa nie. Ap li ka cje wy ko -
nuj¹ce ob li cze nia na GPU s¹ ju¿ z po wo dze niem sto so wa ne w za kre sie fi zy ki,
che mii kwan to wej, me cha ni ki, me dy cy ny, ob ron no œci, dy na mi ki p³ynów, ma te -
ria³oz na w stwa, ba dañ sej s mi cz nych czy pro gno zo wa niu po go dy. Ta kie po dej œcie
po zwa la two rzyæ sy ste my o du ¿ej mocy ob li cze nio wej przy zre du ko wa nych
nak³adach. Przyk³ady firm i te ch no lo gii przy to czo ne w ar ty ku le, to je dy nie
przyk³ady wie lu z ist niej¹cych roz wi¹zañ.

11. Pod su mo wa nie

Przez wiele lat mie li œmy do czy nie nia z sy tu acj¹, w któ rej ba rie ry tech nolo gi -
cz ne, brak spe cjali sty cz nej wie dzy i fa cho w ców sku te cz nie ogra ni cza³y roz wój
sy mu la to rów. Je sz cze do nie da w na sy mu la cje kom pu te ro we by³y post rze ga ne
jako cie ka wo stka. Ry nek gier oraz œwiat na uki prze³ama³ ten im pas. I choæ æwi -
cze nia pro wa dzo ne w œro do wi sku rze czy wi sto œci wir tu a l nej nie zast¹pi¹ w naj bli¿ -
szych la tach æwi czeñ w pra wdzi wym œro do wi sku, nie mo ¿e my wy klu czyæ, ¿e
w przysz³oœci sy mu la cje kom pu te ro we bêd¹ na le ¿eæ do g³ów nych form na ucza -
nia, o ile nie stan¹ siê form¹ do mi nuj¹c¹. Przed sta wio ne w ar ty ku le za gad nie nia
ob ra zuj¹ ska lê zmian w szko le niu opa r tym na za sto so wa niu sy mu la to rów, nie
bez wp³ywu na wszy stkie s³u¿by mun du ro we. Wspó³cze s ne opro gra mo wa nie
i sprzêt s¹ pro je kto wa ne w spo sób zo rien to wa ny na u¿y tko w ni ka. Przy ich two -
rze niu bie rze udzia³ co raz wiê ksza li cz ba spe cja li stów z bar dzo w¹skich dzie dzin.
Przy czym wie dza w bran ¿y IT szy b ko siê dez aktu ali zu je. Naj wyda jnie j sze sy ste -
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my kom pu te ro we z up³ywem czasu trac¹ na zna cze niu, zo staj¹ zast¹pio ne no w -
szy mi, wyda jnie j szy mi roz wi¹za nia mi. Obe c nie sto i my u pro gu zmian, któ re na
za wsze zmie ni¹ re la cje po miê dzy cz³owie kiem i ma szyn¹ (ko m pu te rem), cze go
do wo dzi na stê puj¹ca kon sta ta cja: Ko m pu ter cy fro wy zwiê kszy³ moc lu dz kie go
umys³u, przy czy niaj¹c siê do g³êb sze go zro zu mie nia pe w nych ogra ni czo nych aspe któw
z³o¿o nych ta je mnic na tu ry. Mimo ko lo sa l nych zmian, ja kie ju¿ spo wo do wa³y ko m pu te -
ry, i ich nad lu dz kich mo ¿ li wo œci, wci¹¿ mamy do czy nie nia do pie ro z pocz¹tkiem ery
kom pu te ro wej, gdy¿ dzia³anie ko m pu te ra – z cze go zda wa³ so bie spra wê Tu ring – za le ¿y 
od cz³owie ka, któ ry uk³ada pro gram. Obe c nie ra dy ka l nie wzra staj¹ mo ¿ li wo œci mo de lo -
wa nia z³o¿o nej rze czy wi sto œci za po moc¹ ko m pu te rów (...). [16].
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Bo ¿e na KUKFISZ

S³awo mir KUKFISZ

Co m pu ter Te ch no lo gy De ve lo p ment.
It’s Ap p li ca tion in Tra i ning Si mu la tors

The ar ti c le pre sents is su es con ne c ted with mo dern co m pu ter
te ch no lo gy usa ge in tra i ning si mu la tors. Vi r tu al re a li ty is un li mi ted area of
tra i ning ca pa bi li ties de pend on cre a tors in ven tion. Pre sent co m pu ter
har d wa re and so f twa re po ten tial is con tinu ou s ly gro wing. Tech no lo gi cal
de ve lo p ment forms a new di gi tal cu l tu re and glo bal so cie ty iden ti ty.
Hi g h - tech in fo r ma tion to ols ac cess grows up. The users’ re qu i re ments and
ne eds to wards next har d wa re and so f twa re ve r sions and ge ne ra tions grow
up. Unfo rtu na te ly the ar ti c le con firms that gra p hi cal le vel and dy na mic
con test of exi sting co m pu ter vi r tu al si mu la tors de si g ned for tra i ning
uni fo r med se r vi ces le a ve much and lose much in con fron ta tion with the
ne west co m pu ter and con so le ga mes. A di stinct re gres sion co m pels the
chan ge of phi lo so p hy re pre sen ted by the US or Gre at Bri ta in ar mies that
were fo cu sed on de si g ning the ir own so lu tions and IT pro ducts.
Astro no mi cal fi nan cial re so u r ces as si g ned for to pi cal re a son pro ved to be a
dro p let in glo bal co m pu ter scien ce mar ket. That’s why pre pa red gra p hi cal
engines are adopted in training simulators construction which enable
transition into appropriately higher level of representing real world and the
ruling physics laws.

Keywords: computer technology, Internet, IT market, simulator, graphic
engine.
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Wybrane ma te ria³y z Kon fe ren cji

„Bezpieczeñstwo po¿arowe obiektów

budowlanych”, Warszawa 2012

Wstêp

Te ma ty ce bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go obie któw bu do w la nych po œwiê co ne s¹
cy kli cz ne kon fe ren cje miê dzy naro do we orga ni zo wa ne prze mien nie przez In sty -
tut Te ch ni ki Bu do w la nej oraz Szko³ê G³ówn¹ S³u¿by Po ¿a r ni czej.

VII Kon fe ren cja odby³a siê w dniach 6–8 li sto pa da 2012 r. Choæ zor gani zo wa -
na zo sta³a przez In sty tut Te ch ni ki Bu do w la nej, to ki l ku pra co w ni ków SGSP
bra³o akty w ny udzia³ w pra cach ko mi te tu na uko we go kszta³tuj¹cego me ry to rycz -
ny cha ra kter tego wy dar ze nia.

Te ma ty ka kon fe ren cji po dzie lo na zo sta³a na szeœæ se kcji pro ble mo wych. Jej
ucze st ni cy re pre zen towa li re so r to we i ucze l nia ne pla ców ki na uko we z kra ju
i z za gra ni cy. Sze ro ko re pre zen towa ni byli rów nie¿ spe cja li œci za j muj¹cy siê
ochron¹ prze ciw po ¿a row¹, pra cuj¹cy w jed no stkach Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej 
oraz w fi r mach pry wa t nych. Wi do cz ny by³ rów nie¿ udzia³ firm, któ rych przed -
sta wi cie le, poza in te re suj¹c¹ czê œci¹ wy sta wien nicz¹, przy go to wa li i wyg³osi li re -
fe ra ty mery to ry cz ne (spon so ro wa ne). Nie do prze ce nie nia by³ rów nie¿ wk³ad
mery to ry cz ny w kon fe ren cjê uz na nych spe cja li stów z za gra ni cy.

Kon fe ren cjê otwo rzy³ pro fe sor Mi ros³aw Ko sio rek, któ ry wyg³osi³ bar dzo in -
te re suj¹cy re fe rat pod su mo wuj¹cy aktu a l ny stan wie dzy z ob sza ru bez pie cze ñ -
stwa po ¿a ro we go. Skon fron to wa³ w nim w³asne, bo ga te do œwia d cze nie z re a lia mi
ist niej¹cych prze pi sów techni czno- budow la nych i wiedz¹ za wart¹ w dru gich czê -
œciach eu ro ko dów. Au tor zwró ci³ uwa gê na gwa³town¹ zmia nê œro do wi ska spo -
wo do wan¹ po ¿a rem i od po wie dzi¹ kon stru kcji oraz rozk³ad prze strzen ny sta nu
œro do wi ska. Szcze gó³owo omó wi³ sta ny kry ty cz ne z uwa gi na bez pie cze ñ stwo po -
¿a ro we. Moim zda niem stwier dze nie pro fe so ra, ¿e okre œle nie „in ¿y nie ria bez pie -
cze ñ stwa po ¿a ro we go” jest okre œle niem opty mi sty cz nym, jest dys ku sy j ne.



Se sja pie r wsza kon fe ren cji po œwiê co na by³a wy ro bom bu do w la nym w wa run -
kach po ¿a ru. Pod czas niej wyg³oszo no dwa na œcie re fe ra tów. W czasie dru giej se -
sji za pre zen towa no szeœæ re fe ra tów do tycz¹cych in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a -
ro we go. Ich te ma ty ka i treœæ, a ta k ¿e du¿e mo ¿ li wo œci ana li zy nu me ry cz nej oraz
wie dza za wa r ta w eu ro ko dach œwiadcz¹ o znacz¹cym roz wo ju two rzo nej dys cy p -
li ny, jak¹ jest bezpieczeñstwo po¿arowe.

Se sja trze cia po œwiê co na by³a aspe ktom pra wnym – wyg³oszo no pod czas niej
piêæ re fe ra tów. Czte r na œcie re fe ra tów ko le j nej se sji do ty czy³o za gad nieñ zwi¹za -
nych z we nty lacj¹ po ¿a row¹ i ewa ku acj¹. Se sja pi¹ta, to te ch ni cz ne sy ste my za -
bez pie czeñ – pod czas jej trwa nia wys³ucha li œmy sie dem wyst¹pieñ. Osta t nia
czêœæ kon fe ren cji do ty czy³a kon stru kcji w wa run kach po ¿a ru – dwa na œcie re fe ra -
tów po ru sza³o to za gad nie nie. 

Du¿o wie dzy i aktu a l ne go po dej œcia do za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa po ¿a ro -
we go wnios³y re fe ra ty go œci za gra ni cz nych: dr. Bjo r na Sun d stro ma ze Szwe cji,
dr. Da nie la Jo y e v xa z Fran cji oraz prof. Ulfa Wi c kstro ma ze Szwecji.

Po dej muj¹c pró bê kró t kiej, ogó l nej oce ny mery to ry cz nej kon fe ren cji, do ko -
na nej na pod sta wie tre œci zapre zen to wa nych re fe ra tów i g³osów w dys ku sji, na le -
¿y wy so ko oce niæ jej po ziom na uko wy. Od nosz¹c siê do roz wo ju dzia³añ w ob sza -
rze in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, mo ¿ na za uwa ¿yæ bar dzo wi do cz ny
po stêp i du¿e zain tere so wa nie tym za gad nie niem wœród ba da czy z kra ju i z za gra -
ni cy. Na pod kre œle nie zas³ugu je rów nie¿ wzrost li cz by ucze l nia nych jed no stek
za j muj¹cych siê te ma tyk¹ bez pie cze ñ stwa po¿arowego.

Za pra szam do le ktu ry wy bra nych ma te ria³ów, pre zen to wa nych pod czas
ubieg³oro cz nej Kon fe ren cji.

prof. Ma rian Ab ra mo wicz
wi ce prze wod nicz¹cy

Ko mi te tu Na uko we go Kon fe ren cji
„Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we

obie któw bu do w la nych”
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st. bryg. w sta nie spocz. prof. dr hab. in¿. Zoja BEDNAREK

Zak³ad Me cha ni ki Sto so wa nej, Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

st. kpt. dr in¿. To masz DRZYMA£A

Zak³ad Pod staw Bu dow ni c twa i Ma te ria³ów Bu do w la nych, Szko³a G³ówna S³u¿by

Po ¿a r ni czej

Ana li za wp³ywu wy so kiej tem pe ra tu ry na zmia nê
wy bra nych pa ra me trów wy trzy ma³oœcio wych

fi bro be to nu z do da t kiem w³ókien
poli propy le no wych

1. Wpro wa dze nie

Po zy ty w ne w³aœci wo œci do da t ku w³ókien poli propy le no wych (PP) do be to nu
i za praw s¹ zna ne i doœæ sze ro ko wyko rzy sty wa ne. Do da tek w³ókien eli mi nu je
rysy i pê k niê cia sku r czo we w pie r wszym okre sie wi¹za nia be to nu [25].

W ni nie j szym opra co wa niu zo stan¹ przed sta wio ne wy ni ki ba dañ be to nu z do -
da t kiem w³ókien PP. Ce lem do da t ku w³ókien PP by³o prze ciw dzia³anie eks plo -
zyj ne mu od pry ski wa niu be to nu w cza sie po ¿a ru (the r mal spal ling). Zja wi sko to
wy stê pu je w po mie sz cze niach wi l go t nych o wil go t no œci prze kra czaj¹cej 3%.

W zwi¹zku z roz wo jem bu dow ni c twa komu nika cyj ne go, w tym tu ne li komu -
nika cy j nych oraz wy stê po wa niem wie lu gro Ÿ nych po ¿a rów w tych tu ne lach, po -

W ni nie j szym re fe ra cie au to rzy za pre zen towa li wy ni ki ba dañ wy trzy ma -

³oœcio wych, któ rych ce lem by³a ana li za od dzia³ywa nia wy so kich te m pe ra tur

wy stê puj¹cych pod czas po ¿a ru na wy trzy ma³oœæ fi bro be to nu z w³ók na mi

poli propy leno wy mi oraz osza co wa nie wie l ko œci spa d ku wy trzy ma³oœci na

œci ska nie w po rów na niu z be to nem tej sa mej kla sy bez do da t ku w³ókien.

Do da t ko wo omó wio no pro ce du ry ba da w cze oraz wy ni ki ba dañ modu³u

sprê ¿y sto œci fi bro be to nu z do da t kiem w³ókien poli propy le no wych pod da -

ne go od dzia³ywa niu wy so kiej tem pe ra tu ry zbli ¿o nej do tem pe ra tu ry wy stê -

puj¹cej w œro do wi sku po ¿a ru. Pod czas ba dañ stwier dzo no ko rzy st ny

wp³yw do da t ku w³ókien poli propy le no wych w ilo œci 1,2 kg/m3 oraz do zo -

wa nych do mie szan ki be to no wej po wy ¿ej 1,2 kg/m3 na w³aœci wo œci wy -

trzy ma³oœcio we be to nu w wy so kich tem pe ra tu rach.

S³owa klu czo we: po¿ar, fi bro be ton, w³ókna poli pro pyle no we (PP),

wy trzy ma³oœæ, modu³ sprê¿ysto œci.
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wo duj¹cych ogro m ne stra ty i wy pa d ki œmie r te l ne, pro blem ten na bra³ szcze gól -
nie wa ¿ ne go zna cze nia. Stwier dzo no, ¿e eks plo zy j ne od pry ski wa nie be to nu jest
nie bez pie cz ne dla u¿yt ko w ni ków tu ne li oraz ekip ra to w ni czych. Szcze gó l ne nie -
bez pie czeñ stwo wy stê pu je w przy pa d ku kon stru kcji wy ko na nych z be to nu wyso -
kowar to œcio wego BWW [11, 21]. Be ton ten cha ra kte ryzu je siê nisk¹ po ro wa to œ -
ci¹ i prze pusz czal no œci¹ w³aœciw¹. W cza sie po ¿a ru w Eu ro tu ne lu pod kana³em
La Man che, gdzie za sto so wa no BWW, zaob ser wo wa no uby t ki 20–30 cm wa r stwy 
na d³ugo œci oko³o 500 m, a w nie któ rych mie j s cach ca³ko wi ty brak 50 cm wa r -
stwy be to nu [11, 23, 24]. Zja wi sko spal lin gu pod czas dzia³añ ratow niczo- gaœ ni -
czych mia³o tak gwa³to w ny prze bieg, ¿e stra ¿a cy mu sie li os³aniaæ siê przed od -
³am ka mi be to nu lec¹cymi z du¿¹ prê d ko œci¹, co bar dzo utrud nia³o prze bieg akcji.

W la tach 90. ubieg³ego stu le cia od kry to po zy ty w ny wp³yw do da t ku w³ókien
poli propy le no wych do mie szan ki be to no wej, po wo duj¹cy ogra ni cze nie ry zy ka
wy stê po wa nia spal lin gu. Udo wod nie niu tego po zy tyw ne go wp³ywu po œwiê co no
sze reg prac nauko wo-ba da w czych [3–9, 26, 27], w tym rów nie¿ fi nan so wa nych
przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹, dla któ rej bez pie cze ñ stwo w eu ro pe j skich tu ne lach
komu nika cy j nych sta³o siê wêz³owym pro ble mem. Ukie run ko wa no je na wy ja œ -
nie nie przy czyn eks plo zyj ne go od pry ski wa nia be to nu oraz po zy tyw ne go wp³ywu 
do da t ku w³ókien PP na ogra ni cze nie tego zja wi ska [1, 2, 10, 12–23].

Na pod sta wie wy ni ków teo re ty cz nych i ekspe rymen ta l nych prac na uko wych
po œwiê co nych wy ja œ nie niu zja wi ska eks plo zyj ne go od pry ski wa nia be to nu stwo -
rzo no ki l ka te o rii, nie uzy ska no jed nak jed no li te go, spó j ne go wy ja œ nie nia jego
przy czy ny. Aktu a l nie ist niej¹ dwie pod sta wo we te o rie do tycz¹ce me cha ni z mu
po wsta wa nia spal lin gu. W myœl pie r wszej z nich, uz na wa nej g³ów nie przez na -
uko w ców eu ro pe j skich, pod sta wow¹ przy czyn¹ eks plo zyj ne go od pry ski wa nia ze -
w nê trz nej wa r stwy be to nu jest wy so kie ci œ nie nie gazu po wsta³e w wy ni ku odpa -
ro wy wa nia wi l go ci w po wie rzch nio wej wa r stwie kon stru kcji be to no wych przy
rów no cze s nym spa d ku wy trzy ma³oœci be to nu w wy so kich tem pe ra tu rach. 

Dru ga te o ria, roz wi ja na g³ów nie przez na uko w ców ame ry ka ñ skich, przy czy -
ny spal lin gu wy ja œ nia wy stê po wa niem wy so kich na prê ¿eñ roz ci¹gaj¹cych w be -
to nie. Na gro ma dzo na ene r gia po ten cja l na od kszta³ce nia zo sta je uwo l nio na
w gwa³to w ny spo sób, gdy prze kro czy wa r toœæ ene r gii pê ka nia ma te ria³u. 

Na le ¿y stwier dziæ, ¿e oby d wie przed sta wio ne te o rie za wie raj¹ isto t ne ele men -
ty t³umacz¹ce to zja wi sko. Wed³ug An de rbe r ga [1], ba daj¹cego zja wi sko spal lin -
gu, na prê ¿e nia te r mi cz ne spo wo do wa ne wy so kim gra dien tem te m pe ra tur mog¹
dzia³aæ sa mo dzie l ne lub rów no cze œ nie ze wzro stem ci œ nie nia w po rach.

Mo ¿e my z du ¿ym pra wdopo dobie ñ stwem przyj¹æ, ¿e po wsta wa niu spal lin gu
sprzy ja: 
l wi l go t noœæ wiê ksza ni¿ 3%;
l ob ni ¿o na po ro wa toœæ;
l stan na prê ¿eñ spo wo do wa ny obci¹¿e niem me cha ni cz nym, wy so kim gra dien -

tem te m pe ra tur oraz ci œ nie niem pary wewn¹trz be to nu. 
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Ob ni ¿e nie lub neu tra li za cja tych czyn ni ków po win na spo wo do waæ ob ni ¿e nie
ry zy ka po wsta wa nia eks plo zyj ne go od pry ski wa nia w cza sie po ¿a ru. 

Jedn¹ z me tod budz¹c¹ obe c nie du¿e zain tere so wa nie na uko we i pra kty cz ne
jest sto so wa nie do da t ku do be to nu w po sta ci w³ókien PP, naj czê œciej ilo œci
0,1–0,2% ob jê to œci be to nu. Ba da nia pro wa dzo ne na wiê kszych fra g men tach œcian 
tu ne li po twier dzaj¹ sku te cz noœæ tej me to dy. Wy ja œ nie nie zwiê ksze nia od po rno -
œci na spal ling w przy pa d ku do da t ku w po sta ci w³ókien PP wy ja œ nio no w na stê -
puj¹cy spo sób: w³ókna PP w tem pe ra tu rze oko³o 160°C za czy naj¹ to piæ siê, co
pro wa dzi do re du kcji ich ob jê to œci. W tem pe ra tu rze 360°C w³ókna ule gaj¹ de gra -
da cji. Po wsta³e po w³ók nach pu stki tworz¹ w be to nie ka na li ki pod wy ¿szaj¹ce po -
ro wa toœæ i prze pusz cza l noœæ be to nu oraz odp³yw nad mia ru pary wod nej, i tym
sa mym ob ni ¿e nie ci œ nie nia w po rach be to nu.

Bior¹c pod uwa gê niew¹tpli wie ko rzy st ny wp³yw na ogra ni cze nie spal lin gu
do da t ku w³ókien PP do be to nu, au to rzy zba da li, w jaki spo sób do da tek ten
wp³ywa na inne w³aœci wo œci wy trzy ma³oœcio we be to nu w wa run kach wy so kich
te m pe ra tur po ¿a ru. Pod tym k¹tem zba da no wp³yw wy so kiej tem pe ra tu ry na wy -
trzy ma³oœæ na œci ska nie oraz modu³ sprê ¿y sto œci. Do wy ko na nia pró bek u¿y to
be to nu kla sy C30/37 oraz C60/75, jako do da t ku u¿y to w³ókien PP trzech ro dza -
jów ró ¿ ni¹cych siê d³ugo œci¹ i gru bo œci¹ po je dyn czych w³ókien w ilo œci
0,6 kg/m3, 0,9 kg/m3, 1,2 kg/m3. W³ókna te sto so wa ne s¹ jako do da t ki do mie szan -
ki be to no wej i s¹ do stê p ne w ca³ej Eu ro pie. 

Wy ko na no ba da nia wstê p ne w celu okre œle nia wp³ywu te m pe ra tur po ¿a ro -
wych na w³aœci wo œci pa l ne w³ókien w at mo s fe rze po wie trza oraz w at mo s fe rze
azo tu. Na pod sta wie tych ba dañ usta lo no, ¿e du¿y wp³yw na otrzy ma ne wy ni ki
w a na li zie TG oraz DTG ma sk³ad at mo s fe ry, w któ rej po stê pu je rozk³ad pró bek.
Mia³ on znacz¹cy wp³yw na tem pe ra tu rê pocz¹tku rozk³adu, tem pe ra tu rê czê -
œcio we go uby t ku masy, tem pe ra tu rê ko ñ ca rozk³adu, tem pe ra tu rê ma ksy ma l nej
szy b ko œci uby t ku masy oraz masê po zo sta³oœci nie ule gaj¹cej rozk³ado wi i po zo -
sta³ej w be to nie. Wy ni ki tych ba dañ po zwa laj¹ przy pu sz czaæ, ¿e w³ókna PP
w ma sie be to nu, w wa run kach bra ku do stê pu wy sta r czaj¹cej ilo œci tle nu bêd¹
zna cz nie wo l niej ule gaæ de stru kcji. Ob se r wa cje stru ktu ry za po moc¹ mi kro sko pu 
ska nin go we go (SEM) do tycz¹ce sta nu w³ókien wewn¹trz pró bek be to no wych
po twier dzaj¹ ten wnio sek.

2. Wy ni ki ba dañ wy trzy ma³oœcio wych

2.1. Ba da nie wy trzy ma³oœci na œci ska nie

Przed mio tem ba dañ by³ be ton kla sy C30/37 oraz C60/75 z do da t kiem w³ókien
w ilo œci 0,6 kg/m3, 0,9 kg/m3, 1,2 kg/m3 oraz be ton bez do da t ku w³ókien. Ce lem
ba dañ by³o usta le nie spa d ku wy trzy ma³oœci na œci ska nie pod wp³ywem wy so kich 
te m pe ra tur. Na rys. 1 przed sta wio no pro gram ba dañ.

Ana li za wp³ywu wy so kiej tem pe ra tu ry na zmia nê wy bra nych pa ra me trów ... 129



Pró b ki do ba dañ wy ko na no w kszta³cie wa l ców o œred ni cy d = 100 mm i wy -
so ko œci h = mm. Pró b ki wy grze wa no w pie cu w tem pe ra tu rach 300°C, 600°C,
800°C, 1000°C. Pro ces wy grze wa nia prze bie ga³ zgod nie z krzyw¹ „tempe ratu ra -
 czas” od po wia daj¹c¹ rozk³ado wi te m pe ra tur w p³ycie be to no wej na g³êbo ko œci
50 mm. Prê d koœæ na grze wa nia wy no si³a 5–6°C/min. Po osi¹gniê ciu za³o¿o nej
tem pe ra tu ry, na przy jê tym rozk³ad zie tem pe ra tu ry pró b ki wy grze wa no przez
oko³o 2 go dzi ny w sta³ej tem pe ra tu rze do wy rów na nia tem pe ra tu ry w ca³ej pró b -
ce (na wszy st kich czte rech te r mo pa rach po mia ro wych). 

Wy ni ki ba dañ opra co wa no w po sta ci tabe la ry cz nej oraz gra fi cz nej. Ba da nia
mia³y cha ra kter po rów na w czy.

Do ko na no po rów nañ spa d ku wy trzy ma³oœci na sku tek wzro stu tem pe ra tu ry
wszy stkich ro dza jów pró bek z do da t kiem w³ókien PP z pró b ka mi be to no wy mi
bez do da t ku w³ókien w celu usta le nia me to dy wy zna cze nia wy trzy ma³oœci na œci -
ska nie fi bro be to nu w tem pe ra tu rach po ¿a ro wych. Przyk³ado we wy kre sy wy ni -
ko we przed sta wio no na rys. 2, 3, 4 oraz 5.

130 Zeszyty Naukowe SGSP nr 47 (3) 2013

Rys. 1. Pro gram ba dañ wy trzy ma³oœci na œci ska nie
Fig. 1. Co m pres si ve strength tests pro gram

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Rys. 2. Ze sta wie nie wy trzy ma³oœci na œci ska nie be to nu C60/75
z do da t kiem w³ókien „F” o ró ¿ nej za wa r to œci w be to nie

Fig. 2. Co m pres si ve strengths of C60/75 class con c re te with dif fe rent con tent of „F”

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Rys. 3. Wy trzy ma³oœæ na œci ska nie be to nu kla sy C60/75 z w³ók na mi „F” w po rów na niu do
wy trzy ma³oœci be to nu bez w³ókien

Fig. 3. Co m pres si ve strength of C60/75 fi ber re in fo r ced con c re te with ad di tion of 1.2 kg/m3 
of PP fi bers in co m pa ri son with con c re te wi t ho ut fi bers

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 4. Wzglêd ny spa dek na œci ska nie fi bro be to nów C60/75 z do da t kiem w³ókien PP
w ilo œci 1,2 kg/m3 w sto sun ku do be to nu bez do da t ku w³ókien

Fig. 4. Re la ti ve de cre a se of co m pres si ve strength of C60/75 fi ber re in fo r ced con c re tes
with 1.2 kg/m3 of PP fi bers in co m pa ri son with con c re te wi t ho ut fi bers

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Rys. 5. Ze sta wie nie wy trzy ma³oœci na œci ska nie wszy stkich ba da nych fi bro be to nów
oraz be to nu kla sy C60/75

Fig. 5. Co m pres si ve strengths for all stu died fi ber re in fo r ced con c re tes and C60/75 con c re te

îród³o: opra co wa nie w³asne.



2.2. Ba da nie modu³u sprê ¿y sto œci

Oz na cze nia modu³u sprê ¿y sto œci do ko na no na pró b kach be to no wych kla sy
C30/37 oraz C60/75 bez do da t ku w³ókien oraz z do da t kiem w³ókien PP, zgod nie
z pro ce dur¹ prze wi dzian¹ w no r mach [28, 29]. Do wy ko na nia pró bek fi bro beto -
no wych wyko rzy sty wa no w³ókna „F” do da ne do be to nu w ilo œci 1,2 kg/m3. 

Pró b ki oraz wa run ki ich wy grze wa nia w pie cu by³y iden ty cz ne jak w przy pa d -
ku ba da nia wy trzy ma³oœci na œci ska nie. Pro gram ba dañ przed sta wio no na rys. 6.

Na ry sun kach 7 i 8 przed sta wio no uzy ska ne wy ni ki.
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Rys. 6. Pro gram ba dañ przy oz na cze niu modu³u sprê ¿y sto œci
Fig. 6. Ela sti ci ty mo du lus tests pro gram

îród³o: opra co wa nie w³asne.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 300 600 800 1000
Temperatura [°C] 

S
p

a
d

ek
[%

]

C30/37

C30/37  1,2 "F"

Rys. 7. Spa dek modu³u sprê ¿y sto œci be to nu i fi bro be to nu kla sy C30/37
z do da t kiem w³ókien „F” w tem pe ra tu rach po ¿a ro wych

Fig. 7. Re du c tion of ela sti ci ty mo du lus of con c re te and fi ber re in fo r ced con c re te of C30/37 class
with „F” fi bers at fire tem pe ra tu res

îród³o: opra co wa nie w³asne.



3. Wnio ski z prze pro wa dzo nych ba dañ

Na pod sta wie uzy ska nych wy ni ków sfo r mu³owa no na stê puj¹ce wnio ski:
1. Do da tek w³ókien PP ma nie ko rzy st ny wp³yw na wy trzy ma³oœæ be to nu C30/37 na

œci ska nie g³ów nie w tem pe ra tu rach no r ma l nych oraz pod wy ¿szo nych do oko³o
200°C. Powy¿ej 300°C spa dek wytrzy ma³oœci be to nu tej kla sy jest iden ty cz ny do
spa d ku wy trzy ma³oœci be to nu bez do da t ku PP.

2. W przy pa d ku fi bro be to nu i be to nu kla sy C60/75 spa dek wy trzy ma³oœci na œci ska -
nie w pe³nym za kre sie te m pe ra tur mo ¿ na uz naæ za iden ty cz ny.

3. Nie za uwa ¿o no isto t ne go wp³ywu ro dza ju za sto so wa nych w³ókien PP na spa dek
wy trzy ma³oœci na œci ska nie dla oby d wu klas fi bro be to nu.

4. W przy pa d ku oby d wu klas fi bro be to nu wy trzy ma³oœæ na œci ska nie ule ga ob ni ¿e -
niu w wy so kich tem pe ra tu rach. Spa dek wy trzy ma³oœci be to nu C30/37 na stê pu je
szy b ciej. W tem pe ra tu rze 800°C wy trzy ma³oœæ be to nu i fi bro be to nu kla sy C30/37 
spa da o oko³o 90%, na to miast w przy pa d ku be to nu i fi bro be to nu kla sy C60/75
taki spa dek wy stê pu je w te m pera tu rze 1000°C.

5. Ana li zuj¹c wy ni ki ba dañ pod k¹tem wp³ywu do da t ku w³ókien PP do be to nu w ilo -
œci nie prze kra czaj¹cej 1,2 kg/m3, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e ten do da tek nie po wiê ksza
spa d ku wy trzy ma³oœci be to nu w tem pe ra tu rach po ¿a ro wych, oraz ¿e w przy pa d ku 
fi bro be to nu z do da t kiem PP mo ¿ na za sto so waæ iden tyczn¹, jak w przy pa d ku be to -
nów bez do da t ku w³ókien, za sa dê wy zna cze nia wy trzy ma³oœci w tem pe ra tu rach
po ¿a ro wych. Za tem zre du ko wa na wy trzy ma³oœæ na œci ska nie be to nu z do da t kiem
w³ókien PP w tem pe ra tu rze T mo¿e byæ okre œlo ne wzo rem:

fck(T) = kc (T) · fck (1)

gdzie: 
fck  – wy trzy ma³oœæ chara ktery sty cz na na œci ska nie fibro be to nu w tem pe ra tu rze
no r ma l nej (20°C),
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Fig. 8. Re du c tion of ela sti ci ty mo du lus of con c re te
and fi ber re in fo r ced con c re te of C60/75 class with „F” fi bers at fire tem pe ra tu res

îród³o: opra co wa nie w³asne.



kc(T) – wa r toœæ wspó³czyn ni ka re du kcji przy jê ta jak dla be to nu od po wied niej kla -
sy bez do da t ku w³ókien.

6. Na pod sta wie ana li zy uzy ska nych wy ni ków na le ¿y stwier dziæ ko rzy st ny wp³yw
do da t ku w³ókien PP na modu³ sprê ¿y sto œci be to nu klas C30/37 oraz C60/75
w wy so kich tem pe ra tu rach po ¿a ru. 

7. W oby d wu przy pa d kach ob ser wu je my ten den cje wzro sto we wiê ksze w przy pa d -
ku C30/37. W tem pe ra tu rze no r ma l nej nie ob ser wu je my zmian modu³u sprê ¿y sto -
œci na sku tek do da t ku w³ókien PP. 

8. W tem pe ra tu rach pod wy ¿szo nych i wy so kich ob ser wu je my nie co mnie j szy spa -
dek modu³u sprê ¿y sto œci be to nu w przy pa d ku fi bro be to nu z do da t kiem PP. Szcze -
gó l nie za uwa ¿a l ne jest to w te m pe ratu rze 300°C.
Re a su muj¹c, do da tek w³ókien poli propy le no wych w ilo œci 1,2 kg/m3 do be to -

nu w celu uod po r nie nia be to nu na wy stê po wa nie w cza sie po ¿a ru nie bez pie cz -
nych eks plo zy j nych od pry sków (spal ling) jest ko rzy st ny rów nie¿ z pun ktu wi -
dze nia wy trzy ma³oœci be to nu w tem pe ra tu rach po ¿a ro wych. 
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Zoja BEDNAREK

To masz DRZYMA£A

Ana ly sis of In flu en ce of High Tem pe ra tu re
on Chan ges of the Se le c ted Strength Pa ra me ters 

of Fi ber Re in fo r ced Con c re te
with Poly pro py le ne Fi bers

In con stru c tion en gi ne e ring pra cti ce im pact of high tem pe ra tu res
oc cur ring du ring fire on the con c re te stru c tu res is an im po r tant is sue.
An un fa vo rab le phe no me non as so cia ted with high tem pe ra tu re is su r fa ce
spal ling of la r ge con c re te parts, which has a si g ni fi cant im pact on the sa fe ty
of the who le bu i l ding stru c tu re, users and re s cue te ams. “Con c re te the r mal
spal ling” phe no me non in the fo re ign li te ra tu re is cal led “spal ling“.
One of the po ssi bi li ties of pre ven ting this ne ga ti ve phe no me non is
a tech no lo gi cal me t hod con si sting in ad di tion of poly pro py le ne fi bers
to con c re te mix. The me t hod re sults in the in cre a se of re si stan ce of
the con c re te stru c tu re to the ex p lo si ve spal ling in the con di tions
of in cre a sed hu mi di ty. In the road tun nels and ot her non - he a ted
com pa r t ments, con c re te is cha rac te ri zed by the re la ti ve ly high wa ter
con tent. The re sults of many tests pro ve that the ad di tion of poly pro py le ne
fi bers (PP) can have a po si ti ve im pact on the con c re te stru c tu res sub je c ted
to high tem pe ra tu res and can re flect to the re du c tion of “spal ling” ef fect. 

In ve sti ga tions of high tem pe ra tu res im pact oc cur ring du ring the fire,
on the ba sic strength pa ra me ters of the con c re te with ad di tion
of poly pro py le ne fi bers, were car ried out in Po land, at Cra cow Uni ve r si ty
of Te ch no lo gy and Main Scho ol of Fire Se r vi ces, among the ot hers. Zoja
Bed na rek and To masz Drzy ma la con du c ted in ve sti ga tions at the Main
Scho ol of Fire Se r vi ces. Du ring the stu dies ad van tage o us ef fect of the
ad di tion of 1.2 kg/m3 and abo ve of poly pro py le ne fi bers to the con c re te
mix on the con c re te strength pro per ties at high tem pe ra tu res have been
de mon stra ted. 
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In the pre sen ted pa per the re sults of strength tests are shown, which ai med
at ana ly zing the im pact of high tem pe ra tu res oc cur ring du ring the fire on the strength
of fi ber re in fo r ced con c re te with poly pro py le ne fi bers, as well as esti ma ting re du c tion
of co m pres si ve strength co m pa red to the con c re te of the same class but wi t ho ut ad di tion 
of fi bers. Ad di tio nal ly, the ap p lied re se arch me t hods are di s cus sed and ela sti ci ty
mo du lus test re sults of fi ber re in fo r ced con c re te sub je c ted to high tem pe ra tu res clo se
to fire tem pe ra tu res are pre sen ted. 

 Ta king into ac co unt the un dou bte d ly po si ti ve in flu en ce of PP fi bers ad di tion on the
re du c tion of con c re te “spal ling”, the au t hors in ve sti ga ted the man ner in which such
ad di tion in flu en ces dif fe rent strength pro per ties of the con c re te at high tem pe ra tu res
con di tions. From this po int of view the im pact of high tem pe ra tu res on the co m pres si ve
strength and ela sti ci ty mo du lus were in ve sti ga ted. Sa m p les were pre pa red with the use
of no r mal C30/37 class con c re te and high strength C60/75 class con c re te. For the
con c re te mix three dif fe rent ty pes of poly pro py le ne fi bers were used, dif fe ring in length
and thi c k ness of sin gle fi bers, in the fol lo wing amo unt: 0.6 kg/m3, 0.9 kg/m3, and
1.2 kg/m3. The se le c ted fi bers used as the ad di ti ves to con c re te mix are ea si ly ava i la b le
on the Eu ro pe an mar ket. Pre li mi na ry stu dies were car ried out to de te r mi ne the in flu en ce 
of fire tem pe ra tu res on the flam ma b le pro per ties of fi bers in oxy gen and ni tro gen
at mo sp he re. The con du c ted stu dies have de mon stra ted a si g ni fi cant im pact of the
at mo sp he re, in which de gra da tion of sa m p les take pla ce, on the re sults of TG and DTG
ana ly sis. The at mo sp he re had a cru cial ef fect on the ini tial tem pe ra tu re of de gra da tion,
tem pe ra tu re of the pa r tial mass loss, tem pe ra tu re of te r mi na tion of de gra da tion,
tem pe ra tu re of ma xi mum mass loss rate and non- de gra dab le re si du es mass re ma i ning in
the con c re te. The re sults of the stu dies al low as su ming that in the con di tions of oxy gen
de ple tion, de gra da tion of PP fi bers in the con c re te wo uld oc cur much slo wer. The abo ve 
as su m p tion has been con fi r med by the ob se r va tions of the con c re te stru c tu re, by me ans
of scan ning mic ro s co pe (SEM), with re gards to the fi bers con di tion in si de the con c re te
sa m p les. Ba sed on the ob ta i ned re sults the fol lo wing con c lu sions have been fo r mu la ted:
1. The ad di tion of PP fi bers has a ne ga ti ve im pact on the co m pres si ve strength

of C30/37 class concre te, espe cial ly in no r mal tem pe ra tu res and tem pe ra tu res
ra i sed to abo ut 200°C. Abo ve 300°C a re du c tion of strength of this con c re te
is iden ti cal to the strength re du c tion of the con c re te wi t ho ut PP fi ber ad di tion.

2. In case of fi ber re in fo r ced con c re te and C60/75 class con c re te, co m pres si ve
strength re du c tion in the who le tem pe ra tu re ran ge can be con si de red as iden ti cal.

3. No si g ni fi cant in flu en ce of the type of the ap p lied PP fi bers on the re du c tion
of co m pres si ve strength for both clas ses of fi ber re in fo r ced con c re te has been
de mon stra ted.

4. In case of both clas ses of fi ber re in fo r ced con c re te the co m pres si ve strength
is re du ced in high tempe ra tu res. Mo re o ver, the strength re du c tion of C30/37
con c re te pro ce eds fa ster. At 800°C the strength of no r mal con c re te and fi ber
re in fo r ced con c re te of C30/37 class de cre a ses of abo ut 90%, whe re as in case
of con c re te and fi ber re in fo r ced con c re te of C60/75 class such re du c tion oc curs
at 1000°C.
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5. Ana ly zing the re sults with re gards to the im pact of PP fi bers ad di tion to the con c re te
in the qu an ti ties abo ve 1.2 kg/m3, it can be con c lu ded that such ad di tion does not
en han ce strength re du c tion of the con c re te in fire tem pe ra tu res. The re fo re, in case
of fi ber re in fo r ced con c re te the iden ti cal prin ci p les can be ap p lied for strength
dete r mi na tion, as in case of the con c re te wi t ho ut PP fi bers in fire tem pe ra tu res.
The re du ced co m pres si ve strength of the con c re te with ad di tion of PP fi bers
in tem pe ra tu re T can be de scri bed by the fol lo wing fo r mu la: 
                                              fck(T) = kc (T) · fck                                               (1)
whe re: 
fck – spe ci fic co m pres si ve strength of fi ber re in fo r ced con c re te at no r mal
tem pe ra tu re (20°C)
kc(T) – as su med re du c tion co ef fi cient as for the cor re spon ding class con c re te
wi t ho ut ad di tion of fi bers.

6. Ba sed on the re sults ana ly sis a po si ti ve im pact of PP ad di tion on the ela sti ci ty
mo du lus of C30/37 and C60/75 class con c re te in high fire tem pe ra tu res can
be con c lu ded. 

7. In both ca ses hi g her gro wing ten den cies have been ob se r ved for C30/37. In no r mal
tem pe ra tu re no im pact of PP fi bers ad di tion on the ela sti ci ty mo du lus va lu es can
be no ti ced. 

8. At the ele va ted and high tem pe ra tu res a sli g h t ly lo wer ela sti ci ty mo du lus re du c tion
in case of fi ber reinfo r ced con c re te with PP fi bers can be ob se r ved. It is espe cial ly
evi dent at 300°C.

Sum ming up: ad di tion of 1.2 kg/m3 of poly pro py le ne fi bers to the con c re te, in or der
to re in fo r ce the con c re te aga inst dan ge ro us ex p lo si ve spal ling du ring the fire,
is ad van tage o us also from the po int of view of the con c re te strength at fire tem pe ra tu res. 

Ke y words: fire, fi bers re i no r ced con ce re te (FRC), poly pro py le ne fi bers, ela stic mo du lu.
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Analizy CFD w procesie projektowania systemów
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1. Przyk³ad 1:
Ocena sku te cz no œci gra wita cyj ne go sy ste mu od dy mia nia

za pro jektowa ne go wg NFPA 204 [9]

Przyk³ad po ka zu je mo ¿ li woœæ wy ko rzy sta nia ana liz CFD przy pro je kto wa niu
sy ste mów od dy mia nia gra wita cyj ne go obie któw wiel koku batu ro wych. Prze pro -
wa dzo na ana li za mia³a na celu we ry fi ka cjê roz wi¹za nia, po le gaj¹cego na re zy g na -
cji z ku r ty ny dy mo wej dziel¹cej prze strzeñ ka ¿ dej z trzech stref po ¿a ro wych ma -
ga zy nu na dwie stre fy dy mo we. Wed³ug przy jê te go stan dar du pro je kto wa nia, dla
sy ste mu od dy mia nia ¿a den z bo ków stre fy dy mo wej nie mo¿e prze kra czaæ 8 H,
gdzie H jest wy so ko œci¹ obie ktu. Ana li zo wa ny obiekt w naj wy ¿szym pun kcie
mia³ wy so koœæ 12,2 m, co po zwa la³o na za bu do wê stre fy dy mo wej o bo kach nie -
prze kra czaj¹cych 97,6 m. Po wo do wa³o to ko nie cz noœæ mon ta ¿u ku r ty ny dy mo -
wej w osi bu dyn ku, wzd³u¿ jego d³u¿ sze go boku (rys. 1), któ ra prze bie ga³aby
przez trzy stre fy po ¿a ro we, dziel¹c halê o sze ro ko œci 120,6 m na 6 stref dy mo -

W ar ty ku le przed sta wio no wy bra ne przyk³ady wy ko rzy sta nia ana liz CFD

w pro ce sie pro je kto wa nia sy ste mów ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej w bu dyn -

kach. Obe c nie sy mu la cje CFD wyko rzy sty wa ne s¹ naj czê œciej w zwi¹zku

z pro je kto wa nie gra wita cy j nych i me cha ni cz nych sy ste mów od dy mia nia.

Przy da t noœæ tego typu ana liz jest jed nak zna cz nie wiê ksza, cze go do wo -

dem s¹ przed sta wio ne przyk³ady.

S³owa klu czo we: po ¿ar, ana li zy CFD, sy mu la cje po ¿a ru, od po rnoœæ

og nio wa kon stru kcji.
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wych. Z uwa gi na prze szko dy kon stru kcy j ne, brak te ch ni cz nych mo ¿ li wo œci
mon ta ¿u ku r tyn dy mo wych w wy zna czo nym ob sza rze oraz uw z glêd niaj¹c wy -
ma ga nia eks ploa tacy j ne obie ktu, au tor pro je ktu sy ste mu od dy mia nia do pu œci³
wy ko na nie sy ste mu od dy mia nia bez ku r tyn dy mo wych z za zna cze niem, ¿e roz -
wi¹za nie od bie gaj¹ce od wy ma gañ no r my na le ¿y spra w dziæ po przez prze pro wa -
dze nie sy mu la cji roz wo ju po ¿a ru, któ ra zwe ry fi ku je nie stan dar do we roz wi¹za -
nie. Obiekt po dzie lo no na trzy strefy oddymiania, oddzielone miêdzy sob¹
œcianami oddzielenia po¿arowego (rys. 2).
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Rys. 1. Wy mag any po dzia³ na stre fy dy mowe
Fig. 1. Requ ired divi sion into smo ke zones

Rys. 2. Nie stand ardo we roz wi¹za nie po dzia³u na stre fy dy mowe pod leg aj¹ce anal izie
Fig. 2. Unus ual so lut ion of smo ke zo ning being analyzed



W zwi¹zku z po wy ¿szym, wy ko na na zo sta³a sy mu la cja CFD dla we nty la cji
po ¿a ro wej, z uw z glêd nie niem otrzy ma nych da nych na te mat pro je kto wa nej in -
sta la cji try ska czo wej oraz na pod sta wie pro je ktu sy ste mu od dy mia nia gra wita cyj -
ne go. Zgod nie z pro je ktem od dy mia nia, ana li zie CFD pod da no nie stan dar do we
roz wi¹za nie po le gaj¹ce na wy ko na niu jed nej stre fy dy mo wej o prze kro czo nych
wg no r my NFPA 204 wy mia rach, w któ rej za mon to wa no 30 klap dy mo wych,
o ³¹cznej po wie rz ch ni geo me try cz nej wy nosz¹cej 135 m2 oraz piêæ bram na po wie -
trzaj¹cych o ³¹cznej po wie rz ch ni geo me try cz nej wy nosz¹cej 48 m2. Mo del 3D,
z o z na cze niem po szcze gó l nych otworów, przedstawiono na rys. 3.

Za³o¿o no lo ka li za cjê po ¿a ru roz wi jaj¹cego siê u pod sta wy (po sa dz ka hali)
rega³u w cen tra l nej czê œci stre fy po ¿a ro wej (dy mo wej). Na pod sta wie ana li zy
prze zna cze nia hali przy jê to nie ko rzy st ny wa riant po ¿a ru o na stê puj¹cych
parametrach:
l po ¿ar stan dar do wy (Q = at2) – bar dzo szy b ki a = 0,188;
l roz miar po ¿a ru sta³y – wy mia ry rzu tu 2,4 m × 4 m, przy wy so ko œci 5,5 m;
l ciep³o spa la nia spa la ne go ma te ria³u usta lo no na po zio mie 30 MJ/kg;
l wspó³czyn nik pro du kcji sa dzy – przy jê to wa r toœæ 0,08 kg/kg spa la ne go ma te -

ria³u.
Po nie wa¿ w obie kcie prze wi dzia no za sto so wa nie in sta la cji try ska czo wej,

w prze pro wa dzo nej sy mu la cji za³o¿o no, ¿e moc po ¿a ru za le ¿ na bê dzie od szy b koœ -
ci za dzia³ania in sta la cji try ska czo wej. Do ce lów sy mu la cji przy jê to, ¿e po ¿ar roz -
wi ja³ siê bê dzie wg krzy wej bar dzo szy b kiej (ultra fast), a na stê p nie, po za dzia -
³aniu in sta la cji try ska czo wej, moc po ¿a ru utrzy my waæ siê bê dzie na sta³ym po -
zio mie. Przy jê ty w sy mu la cji prze bieg po ¿a ru przed sta wio no na rys. 4. 

Przy jê ty nie ko rzy st ny sce na riusz zak³ada³, ¿e in sta la cja try ska czo wa nie uga si
po ¿a ru, lecz ogra ni czy jego roz wój. Na po trze by okre œle nia cza su po trze b ne go do
uru cho mie nia in sta la cji try ska czo wej, licz¹c od mo men tu po wsta nia po ¿a ru,
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Rys. 3. Mo del 3D dla sce nar iusza z sys tem em od dym iania
(strza³ki czer wone – od dym ianie, strza³ki zie lone – na pow ietr zanie)

Fig. 3. 3D-mo del for a sce nar io with smo ke ven til ati on
(red ar row – extrac tion po int, green arrow – inlet)



przy jê to pa ra me try chara ktery sty cz ne, ta kie jak wy so koœæ mon ta ¿u try ska czy,
szy b koœæ za dzia³ania RTI, tem pe ra tu ra za dzia³ania i roz staw sia t ki try ska czo wej.
Osza co wa no, za po moc¹ pro gra mu kom pute ro we go DETACT QS, ¿e czas ten
bê dzie wynosi³ co najmniej 218,6 s.

Zgod nie z za³o¿e nia mi pro je kto wy mi, uru cho mie nie sy ste mu od dy mia nia
na stê po waæ mia³o po za dzia³aniu in sta la cji try ska czo wej (sy g na³ z ZKA) oraz co
naj mniej jed nej czu j ki dymu w stre fie, w któ rej po wsta³ po ¿ar. Na pod sta wie po -
wy ¿szych ana liz dla wy ko ny wa nej sy mu la cji za³o¿o no, i¿ otwa r cie klap dy mo -
wych oraz otwo rów na po wie trzaj¹cych nast¹pi po oko³o 250 s trwa nia symulacji. 

Jako kry te ria oce ny wy ni ków sy mu la cji przy jê to ko nie cz noœæ za cho wa nia
sku te cz no œci sy ste mu od dy mia nia, tzn. sta bi li za cje gru bo œci wa r stwy dymu oraz
tem pe ra tu ry po za dzia³aniu in sta la cji try ska czo wej oraz za pe w nie nie spe³nie nia
wy ma gañ zwi¹za nych z ewa ku acj¹ zwi¹za nych z wi do cz no œci¹ i te m pe ra tur¹. Na
pod sta wie przy jê tych za³o¿eñ osza co wa no, ¿e wy ma ga ny czas bez pie cz nej ewa ku -
a cji z prze strze ni hali nie po wi nien prze kro czyæ 320 se kund. W oma wia nym
przy pa d ku na le ¿y zwró ciæ uwa gê na za sto so wa ne upro sz cze nie do tycz¹ce in sta la -
cji try ska czo wej. Jej wp³yw na 
roz wój po ¿a ru zo sta³ wziêty
pod uwa gê je dy nie pod czas
sza co wa nia mocy po wsta³ego
po ¿a ru, nie uwz glê d nio no na -
to miast wp³ywu tryskaczy na
och³odzenie gazów w ko lum-
nie konwekcyjnej. Ilustracjê
graficzn¹ wyników symulacji
przedstawiono na rys. 5 i 6.
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Rys. 4. Wartoœæ mocy po¿aru w cza sie trwa nia sy mul acji
Fig. 4. A cu rve of heat re lea se rate

Rys. 5. Wy niki sy mul acji dla kry ter ium tem per atu ry
Fig. 5. Si mul ati on re sults for the tem per atu re criterion



Ana li za otrzy ma nych wy ni ków wy ka za³a, ¿e re zy g na cja z ku r tyn dy mo wych
dziel¹cych dan¹ stre fê po ¿a row¹ na dwie stre fy od dy mia nia nie spo wo do wa³a
nie ko rzy stne go wp³ywu na fun kcjo no wa nie zapro jekto wa ne go gra wita cyj ne go
sy ste mu od dy mia nia. Na tej pod sta wie za pro je kto wany sy stem zo sta³ za akce pto -
wa ny przez wszy stkie stro ny pro ce su pro je kto we go i prze ka za ny do re a li za cji.

2. Ana li za po rów na w cza do tycz¹ca wspó³dzia³ania in sta la cji
od dy mia nia oraz in sta la cji try ska czo wej w bu dyn ku

ma ga zy no wym [10]

Ko le j ny przyk³ad ob ra zuj¹cy przy da t noœæ ana liz nu me ry cz nej me cha ni ki
p³ynów w pro ce sie pro je kto wa nia do ty czy pro ble mu wspó³dzia³ania in sta la cji
od dy mia nia oraz in sta la cji try ska czo wej w bu dyn ku ma ga zy no wym z wy ma gan¹
funkcj¹ prze wie trza nia. Pro blem ten po ja wia siê co raz czê œciej, m.in. w zwi¹zku
z wy stê po wa niem wza je m nie wy klu czaj¹cych siê za pi sów w sto so wa nych na co -
raz wiêksz¹ ska lê stan dar dach NFPA 204 oraz NFPA 13. Wie lu pro je ktan tów in -
sta la cji try ska czo wych stoi na sta no wi sku, i¿ w przy pa d ku sto so wa nia w bu dyn -
ku in sta la cji ga œ ni czej wod nej z try ska cza mi ESFR, nie dopu sz czal ne jest
sto so wa nie prze wie trza nia z wy ko rzy sta niem klap w da chu bu dyn ku. Nie któ rzy
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Rys. 6. Wy niki sy mul acji dla kry ter ium wys oko œci war stwy dymu oraz wid ocznoœci. War toœci 0,3
oraz 0,8 dla wspó³czyn nika eks tynkc ji œwi at³a od pow iadaj¹ za siê gowi wi doc znoœ ci dla el eme ntów

od bij aj¹cych œw iat³o od pow iednio oko³o 10 m i 5 m
Fig. 6. Si mul ati on re sults for the cri ter ia of smo ke lay er thickness and vi sib ili ty ran ge.

The va lue 0.3 and 0.8 of extinc tion co eff ici ent are equ al to vi sib ili ty ran ge of 10 m and 5 m
respectively (for light-reflecting signs).



pro je ktan ci do pu sz czaj¹ sto so wa nie prze wie trza nia, pod wa run kiem za sto so wa -
nia w bu dyn ku sy ste mu syg na li za cji po ¿a ro wej, co po zwa la na auto ma ty cz ne zam -
kniê cie klap w przy pa d ku wy kry cia po ¿a ru, a tym sa mym na po pra w ne za dzia³a -
nie in sta la cji try ska czo wej.

Przy to czo na ana li za po rów na w cza jest prób¹ okre œ le nia wp³ywu otwa r cia klap 
dy mo wych w fun kcji prze wie trza nia na rozk³ad te m pe ra tur w stre fie pod su fi to -
wej hali w przy pa d ku wyst¹pie nia po ¿a ru, w tym pró by uzy ska nia od po wie dzi na
py ta nie czy po zo sta wa nie czê œci klap w po zy cji prze wie trza nia w mo men cie po -
wsta nia po ¿a ru mo¿e mieæ isto t ny wp³yw na czas i spo sób za dzia³ania try ska czy
w kon kre t nym obie kcie bu do w la nym. W tym kon kre t nym przy pa d ku ana li za
do ty czy³a stre fy po ¿a ro wej w bu dyn ku ma ga zy no wym, w któ rej prze wi dzia no
czte ry stre fy dy mo we. Po ni ¿ej przed sta wio no wy ko na ny na po trze by ana li zy mo -
del 3D (rys. 7).

Na po trze by ana li zy wy -
ko na ne zo sta³y dwie sy mu la -
cje wg na stê puj¹cych sce na -
riu szy. W sy mu la cji pierw -
szej za³o¿o no, i¿ kla py dy mo -
we prze zna czo ne do prze wie -
trza nia w mo men cie po wsta -
nia po ¿a ru zlo kali zowa ne go
bez po œred nio pod jedn¹ z klap,
po zo staj¹ w po zy cji za mkniê -
tej. W sy mu la cji dru giej na -
to miast, i¿ kla py dy mo we
prze zna czo ne do prze wie trza-
nia w mo men cie po wsta nia po ¿a ru zlo kali zowa ne go bez po œred nio pod jedn¹
z klap, po zo staj¹ w po zy cji otwa r tej. Kopu³y klap otwa r te by³y na wy so koœæ
30 cm. W obu sy mu la cjach za³o¿o no, i¿ w mo men cie po wsta nia po ¿a ru jed na
z bram za³ado w czych w ana li zo wa nej stre fie dy mo wej jest otwa r ta. W stre fie pod -
su fi to wej, w mie j s cach lo ka li za cji try ska czy, umie sz czo no pun kty po mia ro we re -
je struj¹ce zmia ny tem pe ra tu ry. Umie js co wie nie po ¿a ru w sy mu la cji dla po szcze -
gó l nych sce na riu szy za pre zen towa no na rys. 7.
Do sy mu la cji przy jê to po ¿ar o na stê puj¹cych pa ra me trach:
l po ¿ar ultra szy b ki (c = 0,188)
l roz miar po ¿a ru sta³y o roz mia rach:

3,6 m d³ugo œci × 1,6 m sze ro ko œci × 1,4 m wy so ko œci;
l ma ksy ma l na moc po ¿a ru wy nios³a 7,5 MW osi¹gniê ta zo sta³a po 200 s. 

Jako kry te rium oce ny wp³ywu otwa r cia klap od dy miaj¹cych z funkcj¹ prze -
wie trza nia na czas za dzia³ania try ska czy przy jê to pa ra metr tem pe ra tu ry w stre fie
pod su fi to wej hali oraz tem pe ra tu rê pun któw kon tro l nych od po wia daj¹cych lo -
ka li za cji try ska czy.
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Rys. 7. Mo del 3D – anal iza wp³ywu funk cji prze wiet rzania na 
dzia³anie in stal acji try skac zowej

Fig. 7. 3D mo del – the anal ysis of im pact of ven til ati on
func tion to the sprin kler sys tem operation



Na ry sun kach 8, 9 i 10 przed sta wio no przyk³ad ilu stra cji wy ni ków dla obu
przy pa d ków.

Ana li za wy ni ków prze pro wa dzo nych ob li czeñ dla dwóch przy pa d ków po zwo -
li³a na sfo r mu³owa nie na stê puj¹cych wnio sków:
1. W pie r wszym z ana li zo wa nych przy pa d ków, w któ rym w mo men cie po wsta -

nia po ¿a ru wszy stkie kla py we nty lacy j ne by³y za mkniê te, czas, po ja kim tem -
pe ra tu ra w stre fie pod su fi to wej w s¹sie dztwie kla py osi¹gnê³a wa r toœæ 347 K
(74°C od po wia daj¹cej tem pe ra tu rze za dzia³ania try ska cza) wy nios³a 118 s.
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Rys. 8a. Brak prze wie trza nia. Tem pe ra tu ra
w prze kro ju pod³u¿nym przez Ÿród³o po ¿a ru
Fig. 8a. No ven til ati on. A lon git udi nal sec tion

of tem per atu re di strib uti on by fire source

Rys. 8b. Brak prze wie trza nia. Tem pe ra tu ra na
wy so ko œci monta¿u try ska czy wzd³u¿ li nii

po mia ro wej wi do cz nej na rys. 8a
Fig. 8b. No ven til ati on. Tem per atu re me asur ed

at an al tit ude of sprin klers he ads (along
me asur ing line vi sib le on fig. 8a)

Rys. 9a. Prze wie trza nie (Sy stem w try bie
prze wie trza nia?). Tem pe ra tu ra w prze kro ju

pod³u¿ nym przez Ÿród³o po ¿a ru
Fig. 9a. Sys tem in ven til ati on mode.
A lon git udi nal sec tion of tem per atu re

di strib uti on by fire source

Rys. 9b. Prze wie trza nie. Tem pe ra tu ra na
wy so ko œci mon ta ¿u try ska czy wzd³u¿ li nii

po mia ro wej wi do cz nej na rys. 9a
Fig. 9b. Sys tem in ven til ati on mode.
Tem per atu re me asur ed at an al tit ude

of sprin klers he ads (along me asur ing line vi sib le
on fig. 9a)



2. W dru gim z ana li zo wa nych przy pa d ków, w któ rym w mo men cie po wsta nia
po ¿a ru wy bra ne kla py dy mo we (8 szt.) otwa r te by³y w fun kcji we nty lacy j nej,
czas, po ja kim tem pe ra tu ra w stre fie pod su fi to wej w s¹sie dztwie kla py
osi¹gnê³a wa r toœæ 347 K (74°C) wy niós³ 159 s. Zaob ser wo wa no, ¿e czas po trzeb -
ny do osi¹gniê cia tem pe ra tu ry otwa r cia try ska cza w s¹sie dztwie kla py prze -
wie trzaj¹cej dla przy pa d ku z otwa r ty mi kla pa mi by³ o oko³o 40 s d³u¿ szy ni¿
w przy pa d ku za mkniê tych klap. Na le ¿y jed no cze œ nie za zna czyæ, i¿ w przy pad -
ku bra ku na po wie trza nia zaob ser wo wa na ró ¿ ni ca by³aby znacz¹co mnie j sza.

3. W stre fie pod su fi to wej wy stê po wa³y ró ¿ ni ce te m pe ra tur mog¹ce mieæ isto t ny
wp³yw na czas i spo sób za dzia³ania in sta la cji try ska czo wej.
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Rys. 10. Wy ni ki sy mu la cji – po rów na nie te m pe ra tur w stre fie podsu fi to wej
Fig. 10. Si mul ati ons re sults – com par ison of tem per atu res be low the ceiling 



W celu zni we lo wa nia stwier dzo ne go nie ko rzy stne go wp³ywu otwa r cia klap
prze wie trzaj¹cych na czas oraz spo sób otwa r cia try ska czy, za le co no, aby w przy -
pa d ku po ¿a ru kla py prze wie trzaj¹ce za my ka ne by³y auto ma ty cz nie, bez po œred -
nio (bez zw³oki cza so wej) po wy kry ciu po ¿a ru przez czu j ki dymu zlo kali zo wa ne
w œwie t le kla py od dy miaj¹cej z funkcj¹ prze wie trza nia. Sy stem czu jek po wi nien
umo ¿ li wiaæ jed no cze s ne za mkniê cie wszy stkich klap w stre fie po ¿a ro wej w wy ni -
ku wy kry cia po ¿a ru przez do woln¹ czu j kê. Na le ¿y za zna czyæ, i¿ ana li zy do ko na -
no dla wy bra ne go sce na riu sza oraz okre œlo nych wa run ków ze w nê trz nych i we -
wnê trz nych pa nuj¹cych w ana li zo wa nym obie kcie. Fun k cja, jak¹ pe³ni¹ obie kty
magazy nowo- logi stycz ne, po wo du je, ¿e w wie lu przy pa d kach na le ¿y roz wa ¿aæ
wiê cej ni¿ je den sce na riusz. Opi sa ny przyk³ad po ka zu je, ja kie pro ble my mo ¿ na
na po tkaæ przy pro je kto wa niu urz¹dzeñ prze ciwpo ¿a ro wych w (z po zo ru pro s tych 
w bu do wie) obie ktach, ja ki mi s¹ hale produ kcyjno -maga zyno we. Na le ¿y pa miê -
taæ rów nie¿ o tym, ¿e oso ba do ko nuj¹ca ana li zy wy ni ków sy mu la cji CFD musi
byæ œwia do ma li cz by i zmien no œci wie lu pa ra me trów fizycznych maj¹cych
wp³yw na wyniki koñcowe danej analizy.

3. Przyk³ad 3:
Ana li za rozk³adu te m pe ra tur na po trze by od po rno œci og nio wej

sta lo wych ele men tów kon stru kcji dachu [11]

W Pol sce pro je kto wa nie kon stru kcji na wy pa dek po ¿a ru od by wa siê, w wiê k -
szo œci przy pa d ków, po przez re a li za cjê wy ma gañ prze pi sów te ch ni cz nych oraz
norm. Od po rnoœæ og niow¹ kon stru kcji bu dyn ku naj czê œciej okre œla siê na pod -
sta wie ba dañ ele men tów pod da nych dzia³aniu po ¿a rów no mi na l nych, tzn. na
pod sta wie po da nych za le ¿ no œci tempe ratu ra - czas. W re gu la cjach krajo wych do -
pu sz cza siê jed nak mo ¿ li woœæ pro je kto wa nia kon stru kcji z wy ko rzy sta niem tzw.
kon ce pcji na tu ral ne go bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go [1]. Me to da ta jest jed nak
pra coch³onna i w zwi¹zku z tym jej za kres sto so wa nia by³ do ty ch czas zna cz nie
ogra ni czo ny. Na tu ra l ne mo de le po ¿a rów sto su je siê g³ów nie w dwóch przy pa d -
kach: pod czas re a li za cji obie któw skom pli ko wa nych, nie mieszcz¹cych siê w ra -
mach wy zna czo nych przez tra dy cy j ne me to dy pro je kto wa nia kon stru kcji oraz
wte dy, gdy za sto so wa nie kon ce pcji na tu ral ne go bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go po -
wo du je zna cz ne ob ni ¿e nie ko sztów re a li za cji in wes ty cji. Jest to mo ¿ li we, je ¿e li uda
siê wy ka zaæ, ¿e w celu od po wied nie go za bez pie cze nia kon stru kcji przed dzia³a -
niem rze czy wi ste go (na tu ral ne go) po ¿a ru, mog¹ byæ wpro wa dzo ne roz wi¹za nia
zna cz nie ta ñ sze ni¿ w przy pa d ku przy jê cia mo de lu po ¿a ru no mi nal ne go lub mo¿ li -
wa jest ca³ko wi ta re zy g na cja z za bez pie cza nia kon stru kcji, któ ra i tak spe³nia³a
bê dzie sta wia ne jej wy ma ga nia w za kre sie no œ no œci og nio wej. 

Me to da pro je kto wa nia ba zuj¹ca na na tu ra l nej kon ce pcji bez pie cze ñ stwa po -
¿a ro we go zo sta³a opra co wa na z wy ko rzy sta niem po dej œcia sta ty sty czne go, proba -
bili stycz ne go i deter mini stycz ne go [2]. Za sa dy jej sto so wa nia po da no m.in. w nor -
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mie [1]. W me to dzie tej wy ko rzy stu je siê na tu ra l ne mo de le po ¿a ru, co po zwa la
uw z glêd niæ wie le pa ra me trów nie bra nych pod uwa gê w mo de lach po ¿a rów no -
mi na l nych. Przyk³ado we po rów na nie prze bie gu po ¿a ru na tu ral ne go z krzy w¹
stan dar dow¹ roz wo ju po ¿a ru po ka za no na rys. 11 [2].

Pro ces pro je kto wa nia uw z glêd niaj¹cy wp³yw na kon stru kcjê po ¿a ru na tu ral -
ne go dzie li siê na na stê puj¹ce eta py:
1) wy bór w³aœci wych sce na riu szy po ¿a ro wych; na le ¿y tu prze pro wa dziæ ana li zê

pro je ktu w ce lu zlo kali zo wa nia naj bar dziej nie ko rzy st nych miejsc wyst¹pie -
nia po ¿a ru z uwa gi na bez pie cze ñ stwo kon stru kcji bu dyn ku,

2) wy bór w³aœci we go po ¿a ru obli cze nio we go oraz okre œle nie jego prze bie gu,
3) ob li cze nie tem pe ra tu ry w wy bra nych ele men tach kon stru kcy j nych,
4) oce nê me cha nicz ne go za cho wa nia siê kon stru kcji pod da nej od dzia³ywa niu

po ¿a ru.
Osta t ni pre zen to wa ny przyk³ad sto so wa nia sy mu la cji obe j mu je dwa pie r wsze

eta py. Tym ra zem sy mu la cjê CFD wy ko rzy sta no na po trze by oce ny mo ¿ li wo œci re -
zy g na cji z za bez pie cza nia sta lo wej kon stru kcji no œ nej da chu w bu dyn ku ma ga zy nu 
wy so kie go sk³ado wa nia z za cho wa niem przez tê kon stru kcjê wy ma ga nej od po rno -
œci og nio wej R15, po przez po twier dze nie, i¿ w wy ma ga nym cza sie nie zo sta nie
prze kro czo ne kry te rium tem pe ra tu ry kry ty cz nej wy zna czo nej zgod nie z [7].

Ana li za kom pu te ro wa rozk³adu te m pe ra tur ga zów po ¿a ro wych pro wa dzo na
by³a na dwóch ro dza jach mo de li kom pu te ro wych, mo de le „du¿e” – kom p le kso -
we obe j muj¹ce ca³¹ ge o me triê ana lizo wa ne go ob sza ru wraz z sy ste ma mi we nty la -
cji oraz try ska czo wym, oraz na mo de lach „ma³ych” od zwie rcie d laj¹cych: po ¿ar,
ele ment kon stru kcy j ny oraz try ska cze (mo de le do ka li bra cji usta wieñ w sce na -
riu szach do ce lo wych). W prze ciw ie ñ stwie do po prze dnich przyk³adów, tym ra -
zem w sy mu la cji wy ko rzy sta no mo del try ska czy. Przed mio tem ana li zy by³
rozk³ad te m pe ra tur w prze strze ni pod da chem bu dyn ku, w ob sza rach gdzie roz -
wój po ¿a ru mo¿e sku t ko waæ zwiê ksze niem temperatury konstrukcji stalowej. 
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Rys. 11. Na tu ra l ne fazy roz wo ju rze czy wi ste go w po rów na niu z krzyw¹ po ¿a ru stan dar do we go [2]
Fig. 11. Na tur al fire gro wth pha ses com par ed to stan dard fire cu rve [2]



W zwi¹zku z fa ktem, i¿ klu czo -
wym kry te rium w ni nie j szej ana li -
zie jest tem pe ra tu ra w stre fie pod -
su fi to wej, pod uwa gê wzi¹æ na le ¿y
fakt, i¿ wa li da cje za sto sowa ne go
opro gra mo wa nia wy ka za³y mo ¿ li -
woœæ ró ¿ ni cy w osza co wa niu te m -
pe ra tur w stre fie pod su fi to wej do
20% [11]. Na rys. 12 przed sta wio no 
trój wy mia ro wy mo del wy ko na ny
na potrzeby symulacji.

W celu zba da nia rozk³adu te m -
pe ra tur w stre fie pod su fi to wej, wy -
bra no zja wi ska po ¿a ro we stwa -
rzaj¹ce naj wiê ksze za gro ¿e nie dla
kon stru kcji. Sy mu la cje roz wo ju
po ¿a ru w pro je kto wa nym obie kcie
wy ko na no z nie ko rzy st nym, pra w -

do podo b nym po³o¿e niem po ¿a ru. W ana li zo wa nym obie kcie prze wi dzia no za -
sto so wa nie me cha ni cz nej we nty la cji od dy miaj¹cej oraz in sta la cji try ska czo wej
miê dzy re ga ³owej oraz try ska czo wej pod stro po wej (rys. 14).

Przy jê to, i¿ naj wiê kszy wp³yw, pod wzglê dem od dzia³ywa nia na kon stru kcjê
da chu, bê dzie mia³ po ¿ar zlo kali zo wa ny na naj wy ¿szej pó³ce ma ga zy nu. Taka lo -
ka li za cja spo wo du je brak akty wa cji try ska czy miê dzy re ga³owych (b¹dŸ w przy -
pa d ku ich akty wa cji brak od dzia³ywa nia na po ¿ar). Po ¿ar, roz wi jaj¹c siê, bê dzie
od dzia³ywa³ tem pera tu ro wo na ele men ty kon stru kcy j ne, kon tro la po ¿a ru mo¿e
nast¹piæ do pie ro po akty wa cji try ska czy pod stro po wych. Taki po ¿ar mo¿e roz -
win¹æ siê, np. w zwi¹zku z awa ri¹ urz¹dzeñ b¹dŸ in sta la cji zna j duj¹cych siê pod
da chem (oœwietlenie itp.).
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Rys. 12. Mo del 3D stre fy dy mo wej ma ga zy nu bêd¹cej 
przedmio tem ana li zy

Fig. 12. 3D-mo del of sto rage bu ild ing smo ke zone
be ing anal yzed

Rys. 13. Przyk³ado wy „ma³y” mo del
(kali bra cy j ny)

Fig. 13. Exa m p le of “small” mo del
(ca li bra tio nal)

Rys. 14. Prze krój po prze cz ny – roz mie sz cze nie
try ska czy

Fig. 14. Cros s- se c tion – the di stri bu tion od sprin klers



Do oce ny mocy po ¿a ru, któ ry mo ¿e roz win¹æ siê na naj wy ¿ szej pó³ce rega³ów,
pos³u¿o no siê pro gra mem kom pu te ro wym DETACT T2. Prze pro wa dzo no ana li -
zê, w któ rej przy jê to, i¿ in sta la cja cha ra kte ryzu je siê na stê puj¹cymi pa ra me tra mi:
l sieæ try ska czo wa z g³ów ka mi try ska czo wy mi roz mie sz czo nymi co 3 m;
l pa ra me try cha ra kte ry zuj¹ce g³ówkê try ska cza: RTI <80, tem pe ra tu ra za -

dzia³ania 68°C.
Dla przy jê tej w ana li zie krzy wej szy b ko œci roz wo ju po ¿a ru „ULTRA-FAST”

– bar dzo szy b ka, akty wa cja pie r wsze go try ska cza nast¹pi po oko³o 98 s, gdy po ¿ar
osi¹gnie moc oko³o 1825 kW.

Po do ko na niu po wy ¿szej ana li zy za³o¿o no, i¿ roz wój po ¿a ru nie zo sta nie za ha -
mo wa ny b³yska wi cz nie i jego moc usta bi li zu je siê na po zio mie 3600 kW (bar dzo
szy b ki roz wój po ¿a ru – czas po trze b ny na usta bili zo wa nie cha ra kte ry styki; try -
ska cze nie zna j duj¹ siê w bez po œred niej bli sko œci stro pu, ale w od leg³oœci do
45 cm, co jest ko rzy st ne, bior¹c pod uwa gê po ¿ar miê dzy re ga³owy i zwi¹zany
z nim pod su fi to wy stru mieñ ciep³a. Z uwa gi na sto sun ko wo nie wie l ki po ¿ar pod
stro pem uk³ad taki po wo do waæ mo¿e opó Ÿ nie nie za dzia³ania try ska czy). Moc ta
zo sta nie osi¹gniêta zgodnie z krzyw¹ rozwoju po¿aru bardzo szybkiego, po oko³o
140 s (rys. 15).

Pod su mo wuj¹c, do sy mu la cji przy jê to po ¿ar o na stê puj¹cych pa ra me trach:
l roz miar po ¿a rów sta³y – gó r na p³asz czy z na 1 m po ni ¿ej do lnej be l ki kon stru k -

cy j nej (gó r ny po ziom sk³ado wa nia);
l przy jê to cha ra kte ry stykê szy b ko œci roz wo ju mocy po ¿a ru stan dar dow¹, zgod -

ne ze wzo rem na moc po ¿a ru Q = at2 – przy jê to po ¿ar bar dzo szy b ki dla
a = 0,1876 (krzy wa po ¿a ro wa chara ktery sty cz na dla po ¿a rów ma ga zy nów);

l ma ksy ma l na moc po ¿a ru wy nios³a 3600 kW, zgod nie z przed sta wion¹ ana liz¹;
l usta bili zo wa nie siê po ¿a ru wy ni ka z za³o¿e nia, ¿e za dzia³a in sta la cja try ska -

czo wa; nie za³o¿o no mo ¿ li wo œci uga sze nia po ¿a ru przez try ska cze – przy jê to
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Rys. 15. Wy kres mocy po ¿a ru dla sce na riu sza po ¿a ru w ma ga zy nie 
Fig. 15. A cu rve of heat re lea se rate for sce nar io of fire in sto rage bu ild ing



wa riant pesy mi sty cz ny (nie
za pro je kto wano try skaczy szyb-
kie go re a go wa nia ESFR).

Ce lem ana li zy by³o wy zna -
cze nie tem pe ra tu ry ga zów po ¿a -
ro wych w bez po œred nim s¹siedz -
twie ana li zo wa nej kon stru kcji
da chu, z uw z glêd nie niem naj -
bar dziej nie ko rzy stne go sce na -
riu sza roz wo ju po ¿a ru. Przy jê to,
jako bez pie cz ne za³o¿e nie uprasz -
czaj¹ce, i¿ wy zna czo na w ten
spo sób tem pe ra tu ra ga zów po ¿a -
ro wych bê dzie sta no wi³a pod -
stawê do oce ny no œ no œci og nio -
wej no œ nej kon stru kcji da chu.
Przyk³ad ilu stra cji otrzy ma nych
wy ni ków prze sta wio no na ry -
sun kach 16, 17, 18. Zaob ser wo -
wa no znacz¹cy przy rost tem pe -
ra tu ry ga zów po ¿a ro wych na
wy so ko œci do lne go pasa kra to w -
ni cy, ma ksy ma l na od no to wa na
tem pe ra tu ra ga zów po ¿a ro wych
to 570°C.

Ze wzglê du na nie wielk¹ od -
leg³oœæ po miê dzy doln¹ bel k¹
kra to w ni cy, a ob sza rem sk³ado -
wa nia zaob ser wo wa no przy rost
tem pe ra tu ry mog¹cy po wo do -
waæ prze kro cze nie wa r to œci tem -
pe ra tu ry kry ty cz nej w ele men -
tach kon stru kcji da chu. W ana- li zo wa nym sce na riu szu wy bra ny po ¿ar
roz wi jaj¹cy siê na naj wy ¿szej pó³ce rega³ów wywo³a lo ka l ny znacz¹cy przy rost
tem pe ra tu ry. Do l ny pas kon stru kcji mo¿e zna j do waæ siê w bez po œred nim od -
dzia³ywa niu p³omie ni, akty wa cja try ska czy mo¿e opó Ÿ niæ siê w cza sie (pod stro -
po we, w od leg³oœci do 45 cm od stro pu). Po wy ¿sze dane wska zuj¹ na ko nie cz noœæ
za bez pie cze nia do lnej be l ki kon stru kcji do wy ma ga nej kla sy R15 i re zy g na cji
z za bez pie cze nia po zo sta³ych ele men tów kra to w ni cy.

W celu okre œle nia ob li cze nio wej tem pe ra tu ry w wy bra nych ele men tach kon -
stru kcy j nych oraz do ko na nia szcze gó³owej oce ny me cha nicz ne go za cho wa nia siê 
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Rys. 16. Ilus tracja ukaz uj¹ca akty wacjê ko lejn ych
try skac zy. Pierw szy try skacz ak tyw owa³ siê po nad
po ¿arem, na tom iast ko lejne ak tyw owa³y siê przy

œc ian ach co zwi¹zane jest z kumulacj¹ ciep³a
Fig. 16. Act ivati on of con sec uti ve sprin klers. The first
sprin kler act ivated above a fire, sub seque nt act ivated

near walls (acc umu lat ion of heat)



kon stru kcji pod da nej od dzia³ywa niu po ¿a ru mo ¿ li we jest wy ko na nie da l szych
ana liz nu me ry cz nych.

4. Pod su mo wa nie

Przed sta wio ne przyk³ady po ka zuj¹ sze ro ki za kres mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia
ana liz nu me ry cz nej me cha ni ki p³ynów w pro ce sie pro je kto wa nia sy ste mów
w ochro nie prze ciwpo ¿a ro wej. W naj bli ¿ szym cza sie mo ¿ na spo dzie waæ siê wzro -
stu wy ko rzy sta nia sy mu la cji, w zwi¹zku z mo ¿ li wo œci¹ pro je kto wa nia kon stru k -
cji na wa run ki po ¿a ro we zgod ne z przy to czon¹ pro ce dur¹ wy ni kaj¹c¹ z eu ro ko -
dów. Na le ¿y jed nak pa miê taæ, ¿e w œlad za co raz wiê kszym sto p niem szcze gó-
³owo œci i za awan so wa nia wy ko ny wa nych ana liz nu me ry cz nych musz¹ iœæ rów -
nie¿ kwa li fi ka cje osób wy ko nuj¹cych je.
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Rys. 17. Izop owi erzchnia re prez entuj¹ca punk ty o tem per atu rze 400°C. Dol na bel ka kra town icy
znaj duje siê w zasi êgu ob szaru o tem per atu rze prze krac zaj¹cej 400°C

Fig. 17. Isos urfa ce re pres enti ng po ints with tem per atu re of 400°C. The lo wer beam of truss wi thin
the area of tem per atu re ran ge exce eding 400°C

Rys. 18. Od czyt tem per atu ry z po wierzchni elem entu
Fig. 18. Me asur eme nt of tem per atu re from beam sur face
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CFD Ana ly sis in the Fire Pro te c tion Sy stems
De si g ning Pro cess

The ar ti c le pre sents the se le c ted exa m p les of the CFD ana ly sis
ap p li ca tion du ring the de si g ning pro cess of fire pro te c tion sy stems in
bu i l dings. At pre sent the CFD si mu la tions are ma in ly used in de si g ning the
gra vi ta tion and me cha ni cal sy stems of smo ke ven ting. As the pre sen ted
exa m p les show, the use fu l ness of such ana ly sis is much big ger. They show
the wide ran ge of po ssi bi li ties  of  the ana ly sis of nu me ri cal li qu id
me cha nics ap p li ca tion  in the pro cess of de si g ning the systems of fire
protection.

In the ne a r ly fu tu re, we may ex pect the growth of si mu la tion use. It is
so, be ca u se of the po ssi bi li ty to de sign the fire re si stant con stru c tions 
ac cor ding to the pro ce du re re su l ting from the eu ro co des. We must
re me m ber that the more de ta i led and de ve lo ped nu me ri cal  ana ly sis  are
the more co m pe tent the per sons ma king them should be.

Key words: fire, CFD analysis, fire simulations, fire strength of constructions.

Y
R

A
M

M
U

S



st. kpt. mg in¿. Grze gorz KOTULEK

st. kpt. mg in¿. Bo ¿e na KUKFISZ

dr in¿. Ma rek WOLIÑSKI

Zak³ad Roz po zna wa nia Za gro ¿eñ Obie któw, Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Ba da nie emi sji tlen ku wê gla przy za sto so wa niu
¿e li w nych wk³adów ko min ko wych1

1. Wstêp

Ko mi nek jest co raz bar dziej po pu la r nym ele men tem wy po sa ¿e nia do mów
jed no ro dzin nych. Oprócz wa lo rów este ty cz nych, daje rów nie¿ mo ¿ li woœæ ogrza -
nia po mie sz czeñ mie sz ka l nych po ko sztach ni ¿ szych ni¿ przy sto so wa niu sy ste -
mów wy ko rzy stuj¹cych ene r giê ele ktryczn¹ lub pa li wa ga zo we. Jed na k ¿e, jak
ka ¿ de urz¹dze nie, w któ rym wy stê pu je otwa r ty p³omieñ, ko mi nek mo¿e byæ
w tra kcie eks plo a ta cji Ÿród³em po wa ¿ nych za gro ¿eñ dla u¿yt ko w ni ków. Pro wa -
dzo ne do ty ch czas ba da nia [1] kon cen tro wa³y siê na za gro ¿e niach po ¿a ro wych
zwi¹za nych z nie pra wid³ow¹ za bu dow¹ wk³adu ko min ko we go i jego eks plo a -
tacj¹, obe c ny etap prac do ty czy³ za gro ¿eñ wy ni kaj¹cych z emi sji tlen ku i di t len ku 
wê gla w tra kcie eks plo a ta cji ko min ka.

2. Sta no wi sko ba da w cze i ba da nia

W ba da niach wy ko rzy sta no sta no wi sko umo ¿ li wiaj¹ce do ko ny wa nie po mia -
rów w ska li rze czy wi stej [1]. G³ów nym ele men tem sta no wi ska ba da w cze go by³
¿e li w ny wk³ad ko min ko wy o mocy cie p l nej 14 kW z uk³adem od pro wa dza nia

Ar ty ku³ przed sta wia ba da nia emi sji tlen ku wê gla zwi¹za nej z eks plo a tacj¹

¿e li w ne go wk³adu ko min ko we go. W eks pe ry men tach wy ko rzy sta no sta no -

wi sko umo ¿ li wiaj¹ce do ko ny wa nie w ska li rze czy wi stej po mia rów tem pe -

ra tu ry ele men tów ko min ka oraz za wa r to œci tlen ku wê gla, di t len ku wê gla

i t le nu w spa li nach od pro wa dza nych do ko mi na, a ta k ¿e w po wie trzu ota -

czaj¹cym sta no wi sko ba da w cze. Po mia ry wy ko na no dla spa la nia sezo no -

wa ne go dre w na dê bo we go i brzo zo we go oraz bry kie tów ze sprasowanego

wêgla brunatnego. 

S³owa klu czo we: wk³ad ko min ko wy, tle nek wê gla, di t le nek wê gla.
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1 Ar ty ku³ po wsta³ w wy ni ku re a li za cji pra cy ba da w czej w³as nej BW/E-422/18/2009 w SGSP.



spa lin (me ta lo wy prze wód dy mo wy izo lo wa ny we³n¹ mi ne raln¹). Wi dok sta no -
wi ska przed sta wio no na rys. 1.

Pod sta wo wym wy po sa -
¿e niem sta no wi ska by³
uk³ad ci¹g³ej re je stra cji
tem pe ra tu ry, szcze gó³owo
opi sa ny w [1] (24 kana³y
po mia ro we: 23 te r mo pa ry
typu K o za kre sie po mia ro -
wym 0–1000°C oraz pi ro -
metr ra dia cy j ny o za kre sie
po mia ro wym 0–900°C); dla
po trzeb bie¿¹cych ba dañ
mo ¿ li wo œci sta no wi ska zo -
sta³y roz sze rzo ne o po miar
za wa r to œci tlen ku wê gla,
di t len ku wê gla i tle nu
w spa li nach za po moc¹ ana-
li za to ra spa lin DELTA 65

oraz po miar za wa r to œci tlen ku wê gla i di t len ku wê gla w po wie trzu ota czaj¹cym
sta no wi sko ba da w cze za po moc¹ wielo fun kcyj ne go mie r ni ka ja ko œci po wie trza
AQ 200 P. Po mia ry eks pery men tal ne wy ko na no dla przy pa d ku spa la nia dre w na
dê bo we go, dre w na brzo zo we go (w obu przy pa d kach by³o to dre w no se zo no wa ne) 
oraz bry kie tów ze spra so wa ne go wê gla bru na t ne go. W ko le j nych eks pe ry men -
tach sto so wa no jed na ko we ilo œci pa li wa ko min ko we go: 4,75 kg dre w na lub bry -
kie tów + jako roz pa³ka: 0,5 kg ma ku la tu ry i roz pa³ka p³ynna (ciek³a pa ra fi na)
lub roz pa³ka sta³a (szcza p ki ¿y wi cz ne). Ba da nia pro wa dzo no w po wta rza l nych
wa run kach: tem pe ra tu ra pocz¹tko wa w po mie sz cze niu labo rato ry j nym 21°C,
przep³yw po wie trza przez po mie sz cze nie wy mu sza ny sy ste mem we nty la cji gra -
wita cy j nej: ok. 0,11 wy mian/h. W tra kcie ba dañ nie za³¹cza no we nty la to ra wspo -
ma gaj¹cego ci¹g ko mi no wy. Przyk³ado we wy ni ki po mia rów zo sta³y przed sta wio -
ne na rys. 2–4.

W tra kcie ba dañ stwier dzo no, ¿e pod czas roz pa la nia ko min ka za wa r toœæ di-
tlen ku wê gla w powietrzu w po mie sz cze niu labora to ry j nym jest rzê du
800–1100 ppm dla dre w na dê bo we go i bry kie tów, 1100–1200 ppm dla dre w na
brzo zo we go. Za wa r toœæ tlen ku wê gla w po wie trzu w po mie sz cze niu nie prze kra -
cza³a 5–7 ppm w tra kcie roz pa la nia ko min ka – nie za le ¿ nie od rodzaju paliwa. 

Pod czas da l sze go pa le nia ob ser wo wa no pe w ne zmia ny za wa r to œci CO2 w po -
mie sz cze niu, po wo dowane otwie ra niem prze dniej szy by wk³adu ko min ko we go,
np. w celu prze³o¿e nia szczap dre w na, roz garniê cia ¿aru itp. czyn no œci wspo -
magaj¹cych pa le nie, jed na k ¿e mo ¿ na stwier dziæ, ¿e œred nia za wa r toœæ CO2

w pomie sz cze niu utrzy my wa³a siê na po zio mie 1000 ppm pod czas spa la nia dre w -

Ba da nie emi sji tlen ku wê gla przy za sto so wa niu ¿e li w nych wk³adów ko min ko wych 155

Rys.1. Sta no wi sko ba da w cze
Fig. 1. Test stand



na dê bo we go, 1250 ppm pod czas spa la -
nia dre w na brzo zo we go i 950 ppm pod -
czas spa la nia brykie tów. Otwie ra nie
prze dniej szy by wk³adu ko min ko we go
po wo do wa³o na to miast zna cz nie bar -
dziej isto t ne zmia ny w zawa r to œci CO
w po mie sz cze niu – po ziom stê ¿e nia
wzra sta³ do 10 ppm przy spala niu bry -
kie tów, a na wet do 17–20 ppm przy spa -
la niu dre w na dê bo we go i dre w na brzo -
zo we go (gdy za cho dzi³o g³ów nie
¿arzenie dre w na, a nie spa la nie p³o-
mienio we, rys. 5).

W tra kcie ba dañ okre œlo no rów nie¿
za wa r toœæ tlen ku i di t len ku wê gla w spa-
li nach od pro wadzanych przez uk³ad
ko mi no wy (jak wspo mnia no wy ¿ej
– bez uru cha mia nia we nty la to ra wspo -
ma gaj¹cego ci¹g ko mi no wy). Wy ni ki
tych po mia rów zo sta³y przed sta wio ne
na ko le j nych rys. 6–8. W przy pa d ku
spa la nia dre w na dê bo we go ma ksy ma l -
na za wa r toœæ CO2 w spa li nach by³a na
pozio mie 22 000 ppm, w przy pa d ku spa -
la nia dre w na brzo zo we go – na po zio mie 

81 000 ppm, zaœ w przy pa d ku spa la nia bry kietów – na po zio mie 20 000 ppm. Po -
do b nie kszta³towa³ siê ta k ¿e prze bieg zmian za wa r to œci CO2 w spali nach pod czas
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Rys. 3. Prze bieg zmian za wa r to œci CO i CO2

w po mieszcze niu pod czas spa la nia dre w na
brzo zo we go

Fig. 3. Chan ges of CO and CO2 con cen tra tions
in the room during co m bu stion of birch wood

Z
aw

ar
to

œæ
 C

O
 i
 C

O
2

w
 p

o
m

ie
sz

cz
e
n
iu

 [
p

p
m

]

CZAS [s]

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
0

200

400

600

800

1000

1200

CO2

CO

DREWNO DÊBOWE

Rys. 2. Prze bieg zmian za wa r to œci CO i CO2

w po mieszcze niu pod czas spa la nia dre w na
dê bo we go

Fig. 2. Chan ges of CO and CO2 con cen tra tions
in the room during co m bu stion of oak wood
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Rys. 4. Prze bieg zmian za wa r to œci CO i CO2

w po mieszcze niu pod czas spa la nia bry kie tów
z wê gla bru na t ne go

Fig. 4. Chan ges of CO and CO2 con cen tra tions
in the room du ring co m bu stion of brown coal

briqu et tes

Rys. 5. ¯arze nie dre w na
Fig. 5. Glo wing of wood



spa la nia dre w na i bry kie tów: za wa r toœæ ta pocz¹tko wo ros³a wraz z rozwo jem
spa la nia, a na stê p nie mala³a; jed na k ¿e w przy pa d ku spa la nia dre w na brzo zo we go
zna cz nie szy b ciej osi¹gniê te zo sta³o ma ksi mum zawa r to œci CO2.

Prze bieg zmian za wa r to œci CO
w spa li nach by³ ró ¿ ny dla ka ¿ de go z ba -
da nych pa liw: w przy pa d ku dre w na dê -
bo we go wzrasta³ w za kre sie 700–2700
ppm, w przy pa d ku dre w na brzo zo we go
mala³ od po zio mu 4000 ppm, a nastê p -
nie waha³ siê w za kre sie 1000–3000 ppm, 
zaœ dla przy pa d ku spa la nia bry kie tów,
po pocz¹tko wym spa d ku w za kre sie
1500–500 ppm, nastê po wa³ wzrost do
po zio mu 2100 ppm.

Na rys. 9–11 przed sta wio no prze bie -
gi zmian tem pe ra tu ry w po mie sz cze niu
oraz zmian tem pe ra tu ry szy by wk³adu
ko min ko we go (któr¹ mo ¿ na tra kto waæ

jak Ÿród³o pro mie nio wa nia cie p l ne go od dzia³ywuj¹cego na ele men ty wy po sa ¿e -
nia po mie sz cze nia ota czaj¹ce ko mi nek) w tra kcie spa la nia poszczegó l nych
rodzajów pa liw. 

Jak wi daæ na przed sta wio nych ry sun kach, spa la nie jed na ko wych po rcji ba da -
nych pa liw pro wa dzi³o do po do bnych efe któw, je œli cho dzi o ogrze wa nie po miesz -
cze nia: ob ser wo wa no wzrost tem pe ra tu ry w po mie sz cze niu z wyj œcio we go po zio -
mu 21°C do ma ksy mal ne go po zio mu 25–26°C. Na to miast ma ksy ma l ne tem pe ra -
tu ry szy by wk³adu ko min ka utrzy my wa³y siê na po zio mie 185°C pod czas spa la -
nia dre w na dê bo we go, 225°C pod czas spa la nia dre w na brzo zo we go i 140°C
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Rys. 6. Prze bieg zmian za wa r to œci CO i CO2

w spa li nach pod czas spala nia dre w na
dê bo we go

Fig. 6. Chan ges of CO and CO2 con cen tra tions
in ex ha ust ga ses du ring co m bu stion

of oak wood
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Rys. 7. Prze bieg zmian za wa r to œci CO i CO2

w spa li nach pod czas spala nia dre w na
brzo zo we go

Fig. 7. Chan ges of CO and CO2 con cent rati ons
in exhaust ga ses du ring com bus tion of birch

wood
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Rys. 8. Prze bieg zmian za wa r to œci CO i CO2

w spa li nach pod czas spa la nia bry kie tów z wê gla
bru natnego

Fig. 8. Chan ges of CO and CO2 con cent rati ons
in exhaust ga ses du ring com bus tion of brown

coal briqu ett es



pod czas spa la nia bry kie tów. Cha ra kter
zmian tej tem pe ra tu ry by³ po do b ny do
cha ra kte ru zmian za wa r to œci di t len ku
wê gla w spalinach – za le ¿a³ od prze bie -
gu i ja ko œci pro ce su spa la nia po szcze-
gó l nych paliw.

3. Pod su mo wa nie i wnio ski

W opra co wa niu przed sta wio no wy -
ni ki ba dañ stê ¿e nia tlen ku i di t len ku
wê gla w tra kcie eks plo atacji ko min ka –
za rów no w po mie sz cze niu, jak i w spa li -
nach od pro wa dza nych przez uk³ad ko -
mi no wy. W ba da niach wy ko rzy sta no

sta no wi sko ba da w cze, któ re go g³ów nym ele men tem by³ ¿e li w ny wk³ad komin -
ko wy o mocy cie p l nej 14 kW z uk³adem od pro wa dza nia spa lin; sta no wi sko zo -
sta³o wy po sa ¿o ne w urz¹dze nia umo ¿ li wiaj¹ce po miar za wa r to œci tlen ku wê gla,
di t len ku wê gla i tle nu w spa li nach oraz po miar za wa r to œci tlen ku wê gla i di t len -
ku wê gla w po wie trzu ota czaj¹cym sta no wi sko ba da w cze (w po mie sz cze niu) oraz
po miar cha rak te ry sty cz nych te m pe ra tur. Ekspery men ty pro wa dzo no dla spa la -
nia dre w na dê bo we go, dre w na brzo zo we go (w obu przy pa d kach by³o to dre w no
se zo no wa ne) oraz bry kietów ze spra so wa ne go wê gla bruna tne go.

W tra kcie ba dañ zmie rzo no ma ksy ma l ne stê ¿e nie di t len ku wê gla w po mie sz -
cze niu na po zio mie ok. 1300 ppm, zaœ maksy ma l ne stê ¿e nie tlen ku wê gla na po -
zio mie ok. 20 ppm.

Dane lite ra tu ro we wska zuj¹, ¿e ty po wa za wa r toœæ di t len ku wê gla w po wie trzu
at mo s fe rycznym nie prze kra cza 400 ppm [2], zaœ tlen ku wê gla w po wie trzu atmo -
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Rys. 9. Prze bieg zmian tem pe ra tu ry
w po mieszczeniu i tem pe ra tu ry szy by ko min ka

pod czas spa la nia drewna dê bo we go
Fig. 9. Chan ges of room tem per atu re and

tem per atu re of fi rep lace glass du ring com bus tion 
of oak wood
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Rys. 10. Prze bieg zmian tem pe ra tu ry
w po mie sz cze niu i tem pe ra tu ry szy by ko min ka

pod czas spa la nia dre w na brzo zo we go
Fig. 10. Chan ges of room tem pe ra tu re and

tem pe ra tu re of fi re p la ce glass du ring co m bu stion 
of birch wood
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Rys. 11. Prze bieg zmian tem pe ra tu ry
w po mie sz cze niu i tem pe ra tu ry szy by ko min ka
pod czas spa la nia bry kie tów z wê gla bru na t ne go

Fig. 11. Chan ges of room tem pe ra tu re and
tem pe ra tu re of fi re p la ce glass du ring co m bu stion 

of brown coal bri qu et tes



sfe ry cz nym 0,1 ppm i w po mie sz cze niach mie sz ka l nych – 5 ppm [3]. Tak wiêc
u¿y wa nie ko min ka po wo do wa³o isto t ny wzrost za wa r to œci tych ga zów w po wie -
trzu w po mieszcze niu, szcze gó l nie wsku tek „czyn no œci obs³ugo wych” po dej mo -
wa nych przez u¿y tko w ni ka (otwie ra nie szy by, roz dmu chi wa nie czy roz ga r nia nie 
¿aru). Jed na k ¿e za rów no w przy pa d ku CO, jak i CO2 stê ¿e nia tych ga zów mierzo -
ne w po mie sz cze niu po d³ugo trwa³ym pa le niu (5–6 go dzin) nie osi¹ga³y wa r to œci, 
któ re mog³y byæ odpo wie dzia l ne za nie ko rzy st ne objawy (choæby lekki ból
g³owy) u u¿ytkownika kominka.

W tym mie j s cu na le ¿y jed nak zwró ciæ uwa gê na po ziom za wa r to œci di t len ku 
i tlen ku wê gla w spa li nach od pro wa dza nych z ko min ka. W tra kcie ba dañ zmie -
rzo no ma ksy ma l ne stê ¿e nie di t len ku wê gla na po zio mie ponad 80 000 ppm, zaœ
ma ksy ma l ne stê ¿e nie tlen ku wê gla na po zio mie 3000 ppm (ta osta t nia wa r toœæ jest
efe ktem nie do sko na³oœci pro ce sów spa la nia w ko min ku – dla po rów na nia: w przy -
pa d ku nowo cze s ne go kot³a kon de nsa cyj nego mo ¿ na siê spo dzie waæ po do bnej za -
wa r to œci di t len ku wê gla w spa li nach ale ju¿ ty l ko 5–7 ppm tlen ku wê gla [4]). Ma to
isto t ne zna cze nie, je œli pod czas eks plo a ta cji ko min ka mo¿e dojœæ do co fa nia siê spa -
lin z ko min ka do po mie sz cze nia, np. wsku tek po wsta nia pod ci œ nie nia w po miesz cze -
niu przy nie pra wid³owym sy ste mie we nty lacy j nym w po mie sz cze niu lub wsku tek
gwa³to w ne go otwie ra nia szy by w ko min ku (na co szcze gó l nie zwra caj¹ uwa gê pro -
du cen ci wk³adów ko min ko wych, np. in stru k cja [5]).

Dane lite ra tu ro we wska zuj¹, ¿e po ziom 3000 ppm CO w po wie trzu wy sta r czy
do spo wo do wa nia bólu g³owy i nud no œci po 5–10 mi nu tach od dy cha nia, zaœ do
spo wo do wa nia œmie r ci – po 30 mi nu tach [6]. W przy pa d ku CO2 dane lite ra tu ro -
we wska zuj¹, ¿e po ziom 80 000 ppm w po wie trzu pro wa dzi do utra ty przy to mno -
œci po 5–10 mi nu tach od dy cha nia [7].

Li ter atu ra
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Grze gorz KOTULEK

Bo ¿e na KUKFISZ

Ma rek WOLIÑSKI

In ve sti ga tion of Car bon Mo no xi de Emis sion
Du ring Explo i ta tion of Cast Iron Fi re-Place

Pa per pre sents in ve sti ga tion of CO emis sion con ne c ted with
exp lo i ta tion of cast iron fi re- p la ce. In the ex pe ri ments real sca le test stand
was used, which al lo wed to me a su re tem pe ra tu re of fi re- p la ce elements as
well as con cen tra tion of car bon mo no xi de, car bon dio xi de and oxy gen in
ex ha ust ga ses in chi mney and in air sur ro unding the test stand.

Me a su re ments were per fo r med in ca ses of bu r ning of se a so ned oak and 
birch wood as well as briqu et tes made of brown coal. In eve ry ex pe ri ment
the same amo unts of fuel and kin d ling were used. Also, la bo ra to ry
con di tions were re pro duci b le (tem pe ra tu re and air flow thro ugh the room).

It was fo und that du ring get ting the fi re- p la ce go ing, the CO2

con cen tra tion in air in the room was at the le vel of 800–900 ppm for oak
wood and bri qu et tes, and at the le vel of 1000–1200 ppm for birch wood.
Con cen tra tion of CO in the room did not ex ce ed 5–7 ppm at that time –
inde pen den t ly on the kind of fuel. That va lu es for CO2 did not chan ge
sig nifi can t ly due to ope ning of front glass of the fi re- p la ce, but for CO
in cre a sed – even to 20 ppm in case of birch wood combustion.

Data from li te ra tu re show, that ty pi cal con cen tra tion of CO2 in
at mo sp he ric air do not ex ce ed 400 ppm, CO in at mo sp he ric air do not
ex ce ed 0.1 ppm and CO in ha bitable ro oms – 5 ppm.

So, get ting the fi re- p la ce go ing ca u sed sub stan tial incre a se of CO2

con cen tra tion in air in the room, but fu r t her co m bu stion of wood or
bri qu et tes did not af fect that pa ra me ter. Qu i te dif fe rent si tu a tion was in
case of CO con cen tra tion in air in the room – get ting the fi re- p la ce go ing
ca u sed incre a se to the le vel ty pi cal for ha bi ta b le ro oms, but fu r t her
co m bu stion of wood or bri qu et tes as well as “se r vi ce” ac ti vi ties per fo r med
by user were re spon si b le for si g ni fi cant in cre a se of CO con cen tra tion in the
room. However, both in case of CO and CO2, con cen tra tions of tho se
ga ses re a ched in the room in pro lon ged burning (5–6 ho urs) did not
re a ched va lu es, which co uld be re sponsible for in con ve nient sym ptoms
(even slight headache) for the fire-place user.

Ke y words: cast iron fire-place, carbon monoxide.
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Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

In ter akty w na modu³owa pla t fo r ma oce ny
za gro ¿e nia po ¿a ro we go bu dyn ków jako na rzê dzie

wspo ma gaj¹ce pro je kto wa nie bu dyn ków
i obie któw bu do w la nych1

1. Wpro wa dze nie

G³ów nym Ÿród³em kszta³tuj¹cym kry te ria bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w Pol -
sce s¹ obe c nie re gu la cje pra w ne. Obo wi¹zuj¹ce aktu a l nie prze pi sy w tym za kre sie 
s¹ po chodn¹ Dy re kty wy Rady Wspól no ty Eu ro pe j skiej 86/109/EWG w spra wie
zbli ¿e nia ustaw i aktów wy ko na w czych pañstw cz³on ko wskich w spra wie wy ro -
bów bu do w la nych. Dy re kty wa wy zna cza naj wa¿ nie j sze cele i fo r mu³uje pod sta -
wo we wy ma ga nia w celu za pe w nie nia ma ksy mal ne go po zio mu bez pie cze ñ stwa
zwi¹za ne go z wy ko ny wa niem, u¿y t ko wa niem obie któw bu do w la nych. W ubie -

W re fe ra cie przed sta wio no za³o¿e nia, stru ktu rê i ce chy fun kcjo na l ne tzw.

In ter akty w nej Modu³owej Pla t fo r my Oce ny Za gro ¿e nia Po ¿a ro we go Bu -

dyn ków, umo ¿ li wiaj¹cej prze twa rza nie da nych przy u¿y ciu sy ste mów in for -

ma ty cz nych w za kre sie al go ry t mów, me cha ni z mów i sche ma tów po stê po -

wa nia przy oce nie sto p nia za gro ¿e nia po ¿a ro we go w bu dyn kach i in nych

obie ktach bu do w la nych, w opa r ciu o za sa dy wie dzy te ch ni cz nej. Pla t fo r -

mie, któ ra bê dzie do stê p na u¿yt ko w ni kom (pro je ktan tom, rze czoz na w com 

z za kre su ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, stra ¿a kom itd.) w in ter ne cie, bê dzie

to wa rzy szy³o ko m pen dium pod sta wo wej wie dzy w za kre sie pro je kto wa nia 

bu dyn ków po ¿a ro wo bez pie cz nych, w tym po rad nik do tycz¹cy sto so wa nia 

na rzê dzi in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go.

S³owa klu czo we: po ¿ar, bu dy nek, bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we bu dyn ków,

prze pi sy. 
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1 Ar ty ku³ jest efe ktem prac w ra mach pro je ktu Nr O ROB 0006 01/ID 6/1, fi nan sowa ne go przez
NCBIR.



g³ym roku po wy ¿sze wy ma ga nia zo sta³y po twier dzo ne w Roz porz¹dze niu Pa r la -
men tu Euro pe j skie go i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 ma r ca 2011 r. [1], usta na wia j¹ce
zhar moni zo wa ne wa run ki wpro wa dza nia do ob ro tu wy ro bów bu do w la nych
i uchy laj¹ce dy re kty wê Rady 86/109/EWG, któ re wej dzie w ¿y cie 1 li pca 2013 r.

Zgod nie z [2, 3] obie kty bu do w la ne jako ca³oœæ oraz ich po szcze gó l ne czê œci
musz¹ na da waæ siê do u¿y cia zgod nie z ich za mie rzo nym za sto so wa niem, przy
czym na le ¿y w szcze gó l no œci wzi¹æ pod uwa gê zdro wie i bez pie cze ñ stwo osób
maj¹cych z nimi kon takt przez ca³y cykl ¿y cia tych obie któw. Przy no r ma l nej
kon se r wa cji obie kty bu do w la ne musz¹ przez go spo da r czo uza sa d nio ny okres
u¿y t ko wa nia spe³niaæ na stê puj¹ce pod sta wo we wy ma ga nia:
a) no œ noœæ i sta te cz noœæ;
b) bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we;
c) hi gie na, zdro wie i œro do wi sko;
d) bez pie cze ñ stwo u¿y t ko wa nia i do stê p noœæ obie któw;
e) ochro na przed ha³asem;
f) osz czêd noœæ ene r gii i izo la cy j noœæ cie p l na;
g) zrów no wa ¿o ne wy ko rzy sta nie za so bów na tu ra l nych.

Za sa dy, na któ rych jest opa r te bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we, zde fi nio wa ne s¹ na -
stê puj¹co [4]:

„Obie kty bu do w la ne musz¹ byæ za pro je kto wane i wy ko na ne w taki spo sób,
aby w przy pa d ku wy bu chu po ¿a ru:
a) no œ noœæ kon stru kcji zo sta³a za cho wa na przez okre œlo ny czas,
b) po wsta wa nie i roz prze strze nia nie siê og nia i dymu w obie ktach bu do w la nych

by³o ogra ni czo ne,
c) roz prze strze nia nie siê og nia na s¹sied nie obie kty bu do w la ne by³o ogra ni czo ne,
d) oso by zna j duj¹ce siê wewn¹trz mog³y opu œciæ obiekt bu do w la ny lub byæ ura -

to wa ne w inny spo sób,
e) uwz glê d nio ne by³o bez pie cze ñ stwo ekip ra to w ni czych”.

W sto sun ku do do ty ch czas obo wi¹zuj¹cych w Pol sce za sad, za wa r tych w §207
ust. 1 roz porz¹dze nia Mi ni stra In fra stru ktu ry z 12 kwie t nia 2002 r. 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], wpro wa dza to dwie bar dzo isto t ne zmia ny ujê te w pkt a) i d).

Szcze gó l nie wa ¿ na jest dru ga z tych zmian. Po le ga ona na stwo rze niu al ter na -
ty wy do za pe w nie nia mo ¿ li wo œci bez pie cz nej ewa ku a cji osób z ka ¿ de go obie ktu
bu dow la ne go w przy pa d ku po ¿a ru. Do ty ch czas pol skie prze pi sy fo r ma l nie ta kiej
al ter na ty wy nie prze wi dy wa³y, cho cia¿, np. w bu dyn kach mie sz ka l nych œred nio -
wy so kich i ni skich, po do b nie, jak i w in nych kra jach Unii, obo wi¹zuj¹ce wa run -
ki te ch ni cz ne dla bu dyn ków nie gwa ran to wa³y, ¿e w cza sie po ¿a ru bê dzie ist nia³a 
mo ¿ li woœæ bez pie cz ne go ko rzy sta nia z pio no wych dróg ewa kua cy j nych. Ewa ku -
a cjê wszy stkich osób z bu dyn ku w ra zie po ¿a ru, w wie lu przy pa d kach po wszech -
nie uwa ¿a siê obe c nie za zupe³nie nie uza sad nio ne, a za pe w nie nie od po wied nich
wa run ków do jej prze pro wa dza nia za zbyt ko szto w ne.
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Te raz za roz wi¹za nie rów no rzêd ne w sto sun ku do ewa ku a cji bê dzie uz na wa ne 
za gwa ran towa nie in nej mo ¿ li wo œci ura to wa nia osób. W grê wcho dziæ tu mo¿e
prze de wszy stkim za pe w nie nie u¿yt ko w ni kom bu dyn ku mo ¿ li wo œci bez pie cz ne -
go prze trwa nia po ¿a ru w mie j s cu ich doty ch cza sowe go prze by wa nia. Oprócz bu -
dyn ków mie sz ka l nych w naj wiê kszym sto p niu do ty czy to bu dyn ków wy so kich
i wy so ko œcio wych, z któ rych ewa ku a cja – poza kon dy g nacj¹ ob jêt¹ po ¿a rem oraz
kon dyg na cja mi zna j duj¹cymi siê bez po œred nio nad i pod ni¹ – by³aby przed uga -
sze niem po ¿a ru nie uza sad nio na. Isto t ny pro blem sta no wi¹ oso by o ogra ni czo nej
mo ¿ li wo œci po ru sza nia siê, prze by waj¹ce w bu dyn kach nie prze zna czo nych spe -
cja l nie dla nich, na kon dy g na cjach wy ¿szych ni¿ pie r wsza, któ re sa mo dzie l nie
nie by³yby w sta nie ewa ku o waæ siê po unie ru cho mie niu dŸwi gów. Dla nich wy -
zna cza siê po mie sz cze nia, w któ rych bêd¹ mog³y prze by waæ bez pie cz nie do cza su 
za ko ñ cze nia akcji ga œ ni czej, i z któ rych w ra zie ko nie cz no œci ist nie je mo ¿ li woœæ
ewa ku a cji przez jed no stki ra to w ni cze, za po moc¹ pod no œ ni ków.

Zna cze nie pie r wszej ze zmian w pod sta wo wych wy ma ga niach dla obie któw
bu do w la nych – zast¹pie nia w pkt a) doty ch cza sowe go wy ra ¿e nia cha ra kte ry zu j¹ -
cego za cho wa nie no œ no œci kon stru kcji, jako „czas wy ni kaj¹cy z roz porz¹dze nia”,
przez wy ra ¿e nie „okre œlo ny czas” – po le ga na tym, ¿e wy ma ga nie to de cy du je
o mo ¿ li wo œci spe³nie nia wy ma ga nia za wa r te go w pkt d), okre œlaj¹cego bez pie czeñ -
stwo u¿yt ko w ni ków obie ktu bu dow la ne go. Okre œlo ny czas po wi nien wiêc byæ
ro zu mia ny jako czas gwa ran tuj¹cy mo ¿ li woœæ bez pie cz ne go opu sz cze nia bu dyn -
ku, a w od nie sie niu do pe w nych bu dyn ków – czas, w któ rym po ¿ar na pe w no zo sta -
nie uga szo ny, je ¿e li nie prze wi du je siê opu sz cze nia bu dyn ku przez jego wszy st -
kich u¿yt ko w ni ków.

Po zo sta³e wy ma ga nia pod sta wo we, po do b nie jak do ty ch czas, spro wa dzaj¹ siê
do za pe w nie nia w obie kcie bu do w la nym od po wied nich wa run ków w za kre sie:
a) kla sy od po rno œci po ¿a ro wej bu dyn ku,
b) kla sy roz prze strze nia nia og nia przez jego ele men ty,
c) po wie rz ch ni stre fy po ¿a ro wej,
d) od leg³oœci miê dzy obie kta mi,
e) mo ¿ li wo œci bez pie cz nej ewa ku a cji,
f) do stê pu do obie ktu dla ekip ra to w ni czych oraz mo ¿ li wo œci bez pie cz ne go

i sku te cz ne go pro wa dze nia przez nie dzia³añ.
Obe c ny mo del kszta³to wa nia bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w bu dyn kach za -

rów no w Pol sce jak i w in nych kra jach opa r ty jest g³ów nie na prze pi sach techni -
czno- budow la nych typu na ka zo we go (pre spe c ti ve ba sed co des), rze czowo -opi so -
wych. Mo del ten jest doœæ ³atwy do zro zu mie nia i prze strze ga nia. W prze pi sach
okre œla siê dok³adne wy ma ga nia do tycz¹ce bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go ze wska -
za niem spo so bu ich re a li za cji. Ta kie po dej œcie nie wy ma ga pra wie ¿ad nych ob li -
czeñ, z wyj¹tkiem osza co wa nia gê sto œci obci¹¿e nia og nio we go. Ma³a ela sty cz noœæ 
w pro je kto wa niu archi tekto ni cz nym, brak za³o¿e nia mi ni mal ne go po zio mu bez -
pie cze ñ stwa po wo du je, ¿e przy jê te tu roz wi¹za nia spra w dzaj¹ siê g³ów nie w pro s -
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tych pro je ktach bu do w la nych za wie raj¹cych ty po we uk³ady fun kcjo na l ne: po -
mie sz cze nia, ko ry tarz, kla t ka scho do wa. Po wsta wa nie co raz bar dziej z³o¿o nych
obie któw bu do w la nych, zw³asz cza han d lo wych i biu ro wych, wy mu sza po szu ki wa -
nie i sto so wa nie in nych roz wi¹zañ techni czno-or ganiza cyj nych, któ rych re zu l ta -
tem bê dzie osi¹gniê cie za³o¿o ne go po zio mu bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. W Pol -
sce pewn¹ ela sty cz noœæ fun kcjo nuj¹cego sy ste mu, po le gaj¹c¹ na mo ¿ li wo œci uzy -
ska nia od stêpstw od prze pi sów techni czno- budow la nych, prze wi dzia no w art. 9
usta wy Pra wo bu do w la ne. Wa run kiem udzie le nia zgo dy na od stê p stwo przez
w³aœci wy or gan ad mi ni stra cji jest wcze œ nie j sze uzy ska nie upo wa ¿ nie nia mi ni -
stra, któ ry usta no wi³ dany prze pis. Pro ce du ra ta jest jed nak uci¹¿li wa i nie
spe³nia ocze ki wañ sze ro ko ro zu mia ne go œro do wi ska bu dow la ne go.

Al te r na tyw¹ dla prze pi sów techni czno- budow la nych typu na ka zo we go s¹
prze pi sy opa r te o wy ma ga ne w³aœci wo œci u¿y t ko we bu dyn ków (per fo r man ce ba sed
co des). Sto so wa nie nowa to r skie go mo de lu pro je kto wa nia, o któ rym mowa po wy -
¿ej roz po czê³o siê we wcze s nych la tach 70.  w Sta nach Zjed no czo nych. Od ta m te -
go cza su ob se r wu je siê sta³y ich roz wój i ich imp le men ta cjê w co raz sze r szym za -
kre sie [6-12]. Ta k ¿e w Pol sce ten trend jest co raz bar dziej wi do cz ny [13].
Sztan da ro wym przyk³adem zmia ny po dej œcia do pro je kto wa nia w ob sza rze bez -
pie cze ñ stwa po ¿a ro we go jest prze pis za wa r ty w art. 270 wa run ków te ch ni cz nych
dla bu dyn ków: In sta la cja we nty la cji od dy miaj¹cej po win na: usu waæ dym z in ten syw -
no œci¹ za pe w niaj¹c¹, ¿e w cza sie po trze b nym do ewa ku a cji lu dzi na chro nio nych prze j -
œciach i dro gach ewa kua cy j nych nie wyst¹pi za dy mie nie lub tem pe ra tu ra unie mo ¿ li -
wiaj¹ce bez pieczn¹ ewa ku a cjê. Wi daæ wy ra Ÿ nie, ¿e mi ni ster „daje” du¿¹ swo bo dê
pro je ktan tom w do bo rze roz wi¹zañ te ch ni cz nych, któ re za pe w ni¹ osi¹gniê cie
celu sfo r mu³owa ne go w przed mio to wym prze pi sie. Ta kie po dej œcie ma wie le za -
let, o któ rych mowa wcze œ niej, ale ta k ¿e ge ne ru je okre œlo ne trud no œci. Zwi¹zane
s¹ one prze de wszy stkim z do stê pem do no wo cze s nych me tod z za kre su in ¿y nie -
rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. Jest szan sa, ¿e w na stê p nych la tach ta sy tu a cja
dia me tra l nie zmie ni siê na ko rzyœæ. 

W zwi¹zku z po wy ¿szym w Szko le G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej przyst¹pio no
do re a li za cji pro je ktu, fi nan sowa ne go przez NCBIR, któ re go ce lem jest:
a) opra co wa nie de mon stra to ra w po sta ci in ter akty w nej modu³owej pla t fo r my

umo ¿ li wiaj¹cego prze twa rza nie da nych przy u¿y ciu sy ste mu info rma tycz ne go
dzia³aj¹cego w opa r ciu o al go ry t my, me cha ni z my i sche ma ty po stê po wa nia przy
oce nie sto p nia za gro ¿e nia po ¿a ro we go w bu dyn kach i in nych obie ktach bu -
do w la nych,

b) opra co wa nie po rad ni ka in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go opa r te go na
aktu a l nej wie dzy te ch ni cz nej sta no wi¹cego jed no cze œ nie in te graln¹ czêœæ plat -
fo r my.
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2. Ogó l ne za³o¿e nia i wy ma ga nia u¿yt ko w ni ków

Naj wa¿ nie j szym pro du ktem ocze ki wa nym w wy ni ku re a li za cji pro je ktu bê -
dzie In ter akty w na Modu³owa Pla t fo r ma Oce ny Za gro ¿e nia Po ¿a ro we go Bu dyn -
ków (IMPOZB), wspo ma gaj¹ca oce nê za gro ¿e nia po ¿a ro we go pro je kto wane go
bu dyn ku, zgod nie z za sa da mi wie dzy te ch ni cz nej. Sta no wiæ ona bê dzie de mon -
stra tor sche ma tów po stê po wa nia przy oce nie sto p nia za gro ¿e nia po ¿a ro we go
w bu dyn kach i in nych obie ktach bu do w la nych. U¿y t ko w nik otrzy ma mo ¿ li woœæ 
do bo ru modu³ów w za le ¿ no œci od ro dza ju roz wi¹zy wa ne go pro ble mu lub wska -
zów kê (odwo³anie) do od po wied nich na rzê dzi wy ¿sze go rzê du. Wpro wa dza nie
da nych bê dzie wspie ra ne przez kon te ksto wo zmien ne za py ta nia, ko men ta rze, za -
le ce nia oraz odwo³ania do re po zy to rium wie dzy i re fe ren cji. 

W tym celu zo sta nie stwo rzo na zhie rar chizo wa na stru ktu ra pro cedu ra l na
obe j muj¹ca od po wied ni tryb po stê po wa nia sto so wa ny dla wiê kszo œci pro ble -
mów, któ re stwa rzaj¹ obe c nie trud no œci. Stwo rzo ne zo stan¹ ta k ¿e sie ci powi¹zañ
lo gi cz nych i fun kcjo na l nych po miê dzy po szcze gól ny mi modu³ami. Ponad to zo -
stan¹ opra co wa ne i zaimp lemen to wa ne na pla t fo r mie bazy da nych ma te ria³o -
wych, ekspe rymen ta l nych i tech nolo gi cz nych, zna cz nie u³atwiaj¹cych wy ko rzy -
sta nie pra kty cz ne pro je kto wane go na rzê dzia. 

Prze wi du je siê, ¿e pla t fo r ma bê dzie zrea li zo wa na w dwóch jê zy kach – pol skim 
i an gie l skim. Umo ¿ li wi to do ta r cie do sze r sze go gro na spe cja li stów, co w re zu l ta -
cie bê dzie sprzy jaæ jej da l sze mu roz wo jo wi w przysz³oœci. 

Od bio r cy wy ni ków pro je ktu, m.in. pro je ktan ci, rze czoz na w cy ds. za bez pie -
czeñ prze ciwpo ¿a ro wych, or ga ny Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej i nad zo ru bu do-
wla ne go, otrzy maj¹ te¿ re po zy to rium wie dzy i po rad nik wspo ma gaj¹cy sto so wa -
nie na rzê dzi in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, któ ry bê dzie za wie ra³ omó -
wie nie za gad nieñ, zwi¹za nych m.in. z:
l ini cjacj¹ i roz wo jem po ¿a ru, 
l akty wacj¹ urz¹dzeñ prze ciwpo ¿a ro wych, 
l ewa ku acj¹ lu dzi, 
l wp³ywem po ¿a ru na za cho wa nie kon stru kcji, 
l in ter wencj¹ stra ¿y po ¿a r nej, 
l ana liz¹ ry zy ka.

Aby po wsta³ pro dukt w pe³ni kom p le t ny i przy da t ny dla jego przysz³ych u¿yt -
ko w ni ków, wy ko na w com pro je ktu bar dzo za le ¿y na kon su l ta cjach i opi niach œro -
do wisk nauko wo-te chni cz nych za j muj¹cych siê bez pie cze ñ stwem po ¿a ro wym, na
ka ¿ dym eta pie re a li za cji pro je ktu, tj. w fa zie wstê p nej de fi nio wa nia wy ma gañ
u¿yt ko w ni ków ko ñ co wych, te sto wa nia pie r wszej wer sji pro to ty pu i wre sz cie po
od da niu do u¿y t ko wa nia. Aby zre a li zo waæ cel ze spó³ wy ko na w ców opra co wa³
pro jekt an kie ty, któ rej ce lem by³o uzy ska nie in fo r ma cji na te mat ocze ki wañ po -
ten cja l nych u¿yt ko w ni ków pla t fo r my. Wer sjê ele ktro niczn¹ an kie ty wy ko nan¹
przez fi r mê X-Co de od po wie dzialn¹ za czêœæ in fo r ma tyczn¹ pro je ktu umie sz czo -
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no na se r we rze i udo stê p nio no j¹ w in ter ne cie. Link do an kie ty zo sta³ prze ka za ny 
cz³on kom ze spo³u re a li zuj¹cego za da nie. Ponad to an kie tê umie sz czo no rów nie¿
na stro nie SGSP www.sgsp.edu.pl. Przed jej opra co wa niem przy go to wa no i opu -
bli ko wa no ar ty ku³ pro mo cy j ny w pie r wszym nu me rze kwa rta l ni ka „Ochro na
prze ciw po¿a ro wa” z bie¿¹cego roku, w któ rym oprócz celu i za³o¿eñ do pla t fo r -
my, za chê ca no czy te l ni ków do wype³nie nia an kie ty. Dys try bu cjê an kiet prze pro -
wa dzo no rów nie¿ me tod¹ tra dy cyjn¹, tzn. w fo r mie dru ko wa nej, gru pie s³ucha -
czy stu diów pody p lo mo wych „Bez pie cze ñ stwo Bu do w li”. Do 30 kwie t nia 2012 r.
an kie tê wype³ni³o 45 osób. Na pod sta wie ana li zy sta ty sty cz nej an kiet, na któr¹
sk³ada³y siê:

a) sta ty sty ka ilo œcio wa glo ba l na przed sta wio na w spo sób tabe la ry cz ny i gra fi -
cz ny,

b) sta ty styka ilo œcio wa po gru po wa na wed³ug pro fi li dzia³al no œci,
c) sta ty sty ka pro cen to wa,

sfo r mu³owa no na stê puj¹ce wnio ski:
 1.Wœród an kie to wa nych naj wiê cej by³o pro je ktan tów, pra cuj¹cych w edu ka cji

i rze czoz na w ców opi niuj¹cych pro je kty.
 2.Wiê kszoœæ ko rzy sta³a z roz wi¹zañ za mien nych lub nie uregu lo wa nych przez

prze pi sy, cho cia¿ pra wie po³owa oby wa³a siê bez tego. Do ty czy³y one g³ów nie
od stêpstw w za kre sie wa run ków bu do w la nych, dróg po ¿a ro wych i prze ciwpo -
¿aro we go za opa trze nia w wodê. 

 3.Pla t fo r ma po win na za wie raæ w so bie na stê puj¹ce ele men ty (modu³y), na któ re 
wska zuj¹ an kie te rzy w ko le j no œci od naj bar dziej po¿¹da nych: ewa ku a cja
(ponad 80 proc.), do bór urz¹dzeñ prze ciwpo ¿a ro wych, ini cja cja i roz wój po ¿a -
ru, wp³yw po ¿a ru na kon stru kcjê, ana li za ry zy ka w tym sza co wa nie ry zy ka po -
¿a ro we go dla ce lów ubez pie cze nio wych, czas in ter we ncji stra ¿y po ¿a r nej
(oko³o 50 proc.). An kie te rzy nie wy mie ni li ¿ad nych in nych modu³ów, któ re
wi dzie li by w pla t fo r mie.

 4.Wiê kszoœæ (ponad 70 proc.) od po wie dzia³a, ¿e pla t fo r ma po win na rów nie¿
uw z glêd niaæ inne no r my poza pol ski mi. Naj wiê cej osób wska za³o na no r my
bry ty j skie i nie mie c kie (ponad po³owa), nie co mniej na ame ry ka ñ skie, na to -
miast naj mniej na skan dy na wskie i fran cu skie. 

 5. Naj wiê cej osób (pra wie 70 proc.) stwier dzi³o, ¿e ko rzy sta ty l ko z wy ma gañ for -
mu³owa nych przez prze pi sy. W da l szej ko le j no œci wy ko rzy stu je siê spra w dzo -
ne za le ¿ no œci fi zy cz ne (nie co ponad 30 proc.), na to miast zna cz nie rza dziej za -
awan so wa ne pro gra my sy mu la cyj ne (oko³o 20 proc.). Z za awan so wa nych
pro gra mów do tycz¹cych ewa ku a cji ko rzy sta ty l ko oko³o 6 proc.

 6.Po mi mo fa któw wy ni kaj¹cych z pkt. 5, zde cy do wa na wiê kszoœæ an kie to wa -
nych (ponad 90 proc.) jest za tym, aby pla t fo r ma za wie ra³a zaimp lemen to wa -
ne al go ry t my ob li cze nio we pro s tych mo de li po ¿a rów, sy ste mów od dy mia nia
itp. Naj czê œciej wy mie nia ne s¹ mo de le ewa ku a cji stre fo we i od dy mia nia
z tym, ¿e naj le piej gdyby by³o ich ki l ka do wy bo ru.
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 7. Do kla sy fi ka cji roz wi¹zañ ma te ria³owych w za kre sie od po rno œci og nio wej
prze gród, dla któ rych nie wy da no apro ba ty, naj czê œciej sto so wa ne s¹ Ÿród³a
lite ra tu ro we oraz ba da nia krajo we i za gra ni cz ne. Nie co rza dziej na to miast
bazy da nych ma te ria³ów oraz opi nie in nych in sty tu cji.

 8. We ry fi ka cja od po rno œci og nio wej kon stru kcji naj czê œciej od by wa siê na pod -
sta wie wy ty cz nych, in stru kcji i apro bat ITB, nie co rza dziej na to miast na
pod sta wie in fo r ma cji pro du cen tów. Me to dy ob li cze nio we za wa r te w no r -
mach (Eu ro ko dach) sto su je nie co ponad 30 proc. ba da nych.

 9. Wiê kszoœæ osób wska za³o, ¿e w ra po r cie dru ko wa nym z pla t fo r my po wi nien
zna leŸæ siê opis po sta wio ne go pro ble mu i dane wej œcio we, a ta k ¿e wy ni ki ob -
li czeñ, dane te ch ni cz ne i inne wy bra ne go sprzê tu oraz opis pro po no wa nych
roz wi¹zañ. Nie co mniej ni¿ po³owa ¿y czy³aby rów nie¿ mieæ na ra po r cie na z -
wi sko i imiê u¿y tko w ni ka oraz datê i go dzi nê wy dru ku. 

10. Wiê kszoœæ osób by³a za tym, aby w pla t fo r mie zna laz³y siê na stê puj¹ce dane:
w³as no œci pa l ne ma te ria³ów sto so wa nych w budo w ni c twie (74 proc.), dane
z norm i prze pi sów (66 proc.), w³aœci wo œci fi zy cz ne i me cha ni cz ne ma te ria³ów
kon stru kcy j nych (66 proc.), cer ty fi ka ty i apro ba ty (63 proc.), wy kre sy HRR
(63 proc.), pa ra me try te ch ni cz ne sprzê tu oraz dane pro du cen tów (57 proc.), lin ki
do stron pro du cen tów sprzê tu (37 proc.) i lo ka li za cje jed no stek PSP (37 proc.).
Wœród in nych da nych wy mie nio no w³aœci wo œci wy bu cho we sub stan cji sk³ado -
wa nych i modu³ zwi¹zany z pro je kto wa niem stref za gro ¿e nia wy bu chem.

11. Wiê kszoœæ an kie to wa nych (ponad 70 proc.) by³a zda nia, aby za le ce nia wy ni -
kaj¹ce z roz wi¹za nia kon kre t ne go pro ble mu za po moc¹ pla t fo r my by³y uz na -
wa ne przez Pa ñ stwow¹ Stra¿ Po ¿arn¹, oczy wi œcie po jej dok³ad nym prze tes-
to wa niu. Po win no siê to od by waæ prze de wszy stkim na za sa dzie akce p ta cji
Wy dzia³ów Kontrol no-Roz pozna w czych KW PSP lub na za sa dzie upro sz -
czo nej we ry fi ka cji da nych wej œcio wych. Wy ra Ÿ na mnie j szoœæ by³a za tym,
aby od by wa³o siê to na za sa dach ogó l nych lub auto ma ty cz nie.

Ponad to ana li za wy ni ków ba dañ an kie to wych i kon su l ta cje bez po œred nie ze
œro do wi skiem na uko wym, in ¿y nie r skim i te ch ni cz nym umo ¿ li wi³a sfo r mu³owa -
nie na stê puj¹cych wnio sków:
 1. Ra po r ty z pla t fo r my by³yby do brym uzu pe³nie niem pro je któw lub eks per tyz 

po ¿a ro wych.
 2. Pla t fo r ma po win na mieæ cha ra kter pogl¹dowy po mo c ni czy w sto sun ku do

obo wi¹zuj¹cych prze pi sów.
 3. Do bre na rzê dzie dla œro do wisk nauko wo-ba da w czych, mo¿e po móc w do sto -

so wa niu prze pi sów do aktu a l nej sy tu a cji w budo w ni c twie.
 4. Jest bar dzo do brym po mys³em, po nie wa¿ w jed nym mie j s cu znajd¹ siê

wszy stkie isto t ne ele men ty, któ re bêd¹ s³u¿y³y do oce ny bez pie cze ñ stwa po -
¿a ro we go bu dyn ków. Nie trze ba szu kaæ roz wi¹zañ w ró ¿ nych do ku men tach
pra wnych, ty l ko pos³uguj¹c siê pla t form¹ zna cz nie szy b ciej mo ¿ na roz wi¹zaæ 
przed mio to wy pro blem.
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3. Fun kcjo na l noœæ pla t fo r my

Na pod sta wie przy jê tych za³o¿eñ oraz wy ma gañ po ten cja l nych u¿yt ko w ni -
ków opra co wa no kon ce pcjê fun kcjo nal no œci IMPOZPB. Wy ni ka z niej menu
g³ówne pla t fo r my, któ re za wie ra opcje i pod opcje po ka za ne na rys. 1. Mo ¿ na
je po dzie liæ umo w nie na trzy czê œci: pierwsz¹ zwi¹zan¹ z prze pi sa mi pol ski mi
(Op cja „Prze pi sy pol skie” oz na czo na ko lo rem ¿ó³tym na rys. 1), drug¹ zwi¹zan¹
z wiedz¹ te ch niczn¹ (Opcje „Po rad nik”, „Bazy da nych” i „Ob li cze nia” oz na czo -
ne ko lo rem nie bie skim na rys. 1) i trze ci¹ wspóln¹ za wie raj¹c¹ opcje „Ra po r ty”,
„Fo rum” i „Ko niec” oz na czon¹ ko lo rem ró ¿o wym na rys. 1.

Kró t ka cha ra kte ry styka po szcze gó l nych opcji g³ów ne go menu

Op cja „Prze pi sy pol skie”:

Op cja „Prze pi sy pol skie” jest prze zna czo na do:
– przegl¹da nia wy bra nych z li sty ustaw lub roz porz¹dzeñ za wie raj¹cych lin ki do

stro ny Se j mu, któ ra za wie ra ich aktu a l nie obo wi¹zuj¹cy tekst. Ma on fo r mat
pli ku pdf i jest obs³ugi wa ny przez pro gram Ac ro bat Re a der, któ ry umo ¿ li wia
m.in. jego za pis na dys ku lub wy druk na dru ka r ce (pod op cja „Akty pra w ne”),
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– przegl¹da nia in fo r ma cji nt. wy bra nej no r my, któ ra za wie ra jej kró t ki opis, cenê
oraz link do stro ny, gdzie mo ¿ na j¹ na byæ. In fo r ma cjê mo ¿ na za pi saæ lub wy -
dru ko waæ za po moc¹ pro cedury „Wy druk ra po r tu” (podo p cja „Akty pra w ne”),

– przegl¹da nia wy ma gañ szcze gó³owych dla wy bra ne go typu bu dyn ku (ZL, PM,
IN) o okre œlo nej wy so ko œci i in nych ce chach opra co wa nych na pod sta wie aktu a l -
nych prze pi sów obo wi¹zuj¹cych w Pol sce (pod op cja „Wy ma ga nia szcze gó³owe”),

– wy œwie t la nia in fo r ma cji nt. pro ce du ry od stêpstw pra kty ko wa nej w Pol sce w za -
le ¿ no œci od ro dza ju aktu pra wne go, któ re go do ty czy od stê p stwo oraz czy jest
pro je kto wa ny nowy bu dy nek, czy te¿ prze proje ktowy wa ny ist niej¹cy (pod op cja 
„Od stê p stwa”),

– wy œwie t la nia in fo r ma cji nt. ró ¿ nych aspe któw zwi¹za nych z nie spe³nie niem
wy bra ne go z li sty wy ma ga nia (pod op cja „Pro ble my”).

Op cja „Po rad nik”:

Op cja „Po rad nik” jest prze zna czo na do:
– przegl¹da nia po rad ni ka od pocz¹tku. Po wy bra niu tej opcji na ekra nie po ja wia

siê pie r wsza stro na po rad ni ka,
– przegl¹da nia po rad ni ka wed³ug roz dzia³ów. Po wy bra niu tej opcji na ekra nie

po le wej po ja wia siê spis tre œci za wie raj¹cy lin ki do po szcze gó l nych roz dzia³ów
po rad ni ka. Kli k niê cie na ty tu le kon kre t ne go pod roz dzia³u po wo du je wy œwie t le -
nie na ekra nie jego pie r wszej stro ny wy bra ne go roz dzia³u lub pod roz dzia³u.
Prze wi du je siê ma ksy ma l nie trój po zio mo wy sy stem wy bo ru,

– przegl¹da nia po rad ni ka wed³ug s³ów klu czo wych. Po wy bra niu opcji na gó rze
ekra nu po ja wia siê okno edy cy j ne prze zna czo ne do wpro wa dza nia s³ów klu czo -
wych. Po jego wpi sa niu i kli k niê ciu przy ci sku „Szu kaj” na ekra nie jest wy œwie t la -
ny pie r wszy fra g ment te kstu z po rad ni ka za wie raj¹cy wpi sa ne s³owo klu czo we.
Ko le j ny fra g ment mo ¿ na wy œwie t liæ kli kaj¹c przy cisk „Na stê p ny” lub po wtó -
rzyæ tê sam¹ se k wen cjê czyn no œci dla in ne go s³owa.

Op cja „Bazy da nych”:

Op cja „Baza da nych” jest prze zna czo na do przegl¹da nia (z opcj¹ dru ko wa nia)
baz da nych sta no wi¹cych in te graln¹ czêœæ pla t fo r my. Po wy bra niu tej opcji na
ekra nie po ja wia siê li sta pod opcji, na któ rej zna j duj¹ sie pod sta wo we ro dza je
utwo rzo nych baz da nych ta kie jak: Po ¿a ry rze czy wi ste, Po ¿a ry pro je kto we, Roz -
mie sz cze nie jed no stek PSP, Ma te ria³y pa l ne, Ma te ria³y bu do w la ne, Wy trzy -
ma³oœæ kon stru kcji, Urz¹dze nia te ch ni cz ne, Ry zy ko, Ewa ku a cja. Po wy bra niu
do wo l nej z pod opcji po ja wia siê ko le j na li sta za wê ¿aj¹ca po szu ki wan¹ bazê da -
nych, np. w przy pa d ku pod opcji „Urz¹dze nia te ch ni cz ne” mog¹ to byæ: „Try ska -
cze”, „Czu j ki po ¿a ro we”, „We nty la to ry”, „Kla py dy mo we” itp. Wy ka zy te zo -
stan¹ opra co wa ne w pó Ÿ nie j szym te r mi nie na pod sta wie ana li zy ze bra nych
da nych. Naj czê œciej bêd¹ one za wie ra³y ta be le z da ny mi, któ re mo ¿ na po wiê kszaæ 
lub zmnie j szaæ, dru ko waæ w ca³oœci lub we fra g men cie na dru ka r ce, za pi sy waæ do 
pli ku na dys ku itp.
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Op cja „Ob li cze nia” 

Op cja „Ob li cze nia” jest prze zna czo na do:
– prze pro wa dze nia ob li cze nia ry zy ka (pod op cja „Ana li za ry zy ka”). Po wy bra niu

tej pod opcji na ekra nie po ja wia siê li sta obie któw, dla któ rych ma byæ li czo ne
ry zy ko. Po wy bra niu kon kre t ne go obie ktu na le ¿y wpro wa dziæ nie zbêd ne dane
wej œcio we do ob li czeñ i klikn¹æ przy cisk „Ana li zuj”. W efe kcie otrzy ma my wy -
ni ki prze prowa dzo ne go ob li cze nia ry zy ka, któ re mo ¿ na za pi saæ na dys ku lub
wy dru ko waæ na dru ka r ce,

– wy zna cze nia pa ra me trów sy ste mu od dy mia nia dla stan dar do we go bu dyn ku
lub dla bu dyn ku typu atria l ne go (pod op cja „Sy stem od dy mia nia”). W pie r w -
szym przy pa d ku ob li cze nia s¹ rea li zo wa ne wg pol skich norm, na to miast w dru -
gim do wy bo ru z li sty przez u¿y tko w ni ka albo wg norm ame ry ka ñ skich NFPA
[14] albo bry ty j skich BS [15]. W ka ¿ dym przy pa d ku po wpro wa dze niu od po -
wied nich da nych wej œcio wych i kli k niê ciu przy ci sku „Ob li czaj” s¹ prze pro wa -
dza ne ob li cze nia, w wy ni ku któ rych otrzy mu je siê pa ra me try po szcze gó l nych
ele men tów sy ste mu od dy mia nia (np. wy da j noœæ we nty la to rów, po wie rz ch niê
klap dy mo wych). Wy ni ki mo ¿ na wy dru ko waæ lub za pi saæ na dys ku. Ponad to
w tej pod opcji ist nie je rów nie¿ mo ¿ li woœæ do bo ru kon kre t nych ele men tów tego 
sy ste mu jak we nty la to ry, kla py dy mo we itp. po kli k niê ciu przy ci sku „Do bierz
ele men ty sy ste mu od dy mia nia”,

– za pro je kto wania sy ste mu syg na li za cji po ¿a ru (pod op cja „Sy stem syg na li za cji
po ¿a ru”). Po wy bra niu tej pod opcji przez u¿y tko w ni ka jest uru cha mia na ze w -
nê trz na ap li ka cja, któ ra umo ¿ li wia za pro je kto wanie ta kie go sy ste mu. U¿yt-
ko w nik mo¿e ko rzy staæ z po mo cy, któ ra za wie ra in stru kcjê obs³ugi pro gra mu,

– ob li cza nia pa ra me trów po ¿a ru, cza sów ewa ku a cji, sto p nia za gro ¿e nia kon stru k -
cji itp. za po moc¹ pro s tych mo de li ana li ty cz nych, wbu do wa ne go mo de lu stre -
fo we go lub mo de li ze w nê trz nych (stre fo we go CFAST lub po lo we go FDS) po
wy bra niu pod opcji „Mo de le po ¿a ru”. Po wy bra niu tej pod opcji u¿y t ko w nik
w za le ¿ no œci od z³o¿o no œci pro ble mu, ge o me trii po mie sz cze nia itp. wy bie ra
z li sty, jaki mo del chcia³by u¿yæ do tego celu („Pro sty mo del ana li ty cz ny”,
„Wbu do wa ny mo del stre fo wy”, „Mo del stre fo wy CFAST”, „Mo del po lo wy
FDS”). Aby u³atwiæ ten wy bór, na ekra nie jest wy œwie t la na od po wiednia in fo r -
ma cja po mo c ni cza. Po wy bra niu jed ne go z pie r wszych dwóch wy mie nio nych
mo de li u¿y t ko w nik po wi nien wpro wa dziæ ko m p let da nych wej œcio wych, któ re
s¹ nie zbêd ne do uzy ska nia wy ni ków. Po kli k niê ciu przy ci sku „Start ob li czeñ”
ob li cze nia s¹ ini cjo wa ne i po d³u¿ szym lub kró t szym cza sie s¹ wy œwie t la ne na
ekra nie w po sta ci tabe la ry cz nej i gra fi cz nej. Wy ni ki mo ¿ na wy dru ko waæ lub za -
pi saæ na dys ku, np. w celu ich póŸ nie j sze go prze j rze nia lub wy dru ko wa nia.
W przy pa d ku po zo sta³ych dwóch mo de li zo sta je ty l ko wy œwie t lo na od po -
wiednia in fo r ma cja za wie raj¹ca za le ce nia do tycz¹ce ich sto so wa nia oraz link do
stro ny, gdzie mo ¿ na uzy skaæ do stêp do bezp³at ne go pro gra mu, in stru kcji jego
obs³ugi itp. 

170 Zeszyty Naukowe SGSP nr 47 (3) 2013



Op cja „Ra po r ty”:

Op cja „Ra po r ty” jest prze zna czo na do przegl¹da nia i dru ko wa nia wy bra ne go
ra po r tu, któ ry zo sta³ uprze d nio za pi sa ny na dys ku. Naj pierw na le ¿y z li sty wy -
braæ ro dzaj ra po r tu („Prze pi sy pol skie”, „Bazy da nych”, „Ob li cze nia”), a na stê p -
nie kon kre t ny ra port opa trzo ny nu me rem, dat¹ i kró t kim opi sem. Po jego wy bra -
niu mo ¿ na go wy œwie t liæ na ekra nie, a na stê p nie w mia rê po trze by wy dru ko waæ.

Op cja „Fo rum”:

Op cja „Fo rum” s³u¿y do komu ni ko wa nia siê u¿yt ko w ni ków pla t fo r my za po -
œred ni c twem stan dar do we go fo rum in ter neto we go. Po wy bra niu pod opcji u¿y t -
ko w nik jest kie ro wa ny na stro nê spe cja l nie do tego celu utwo rzo ne go na se r we rze 
fo rum u¿yt ko w ni ków IMPOZPB.

Op cja „Ko niec”:

Op cja „Ko niec” s³u¿y do za ko ñ cze nia pra cy i za mkniê cia pla t fo r my. Po jej
wy bra niu pro gram pla t fo r my oraz wszy stkie otwa r te w nim pli ki zo staj¹ za m -
kniê te i na stê pu je po wrót do okna MS Win dows, z któ re go zo sta³a uru cho mio na
pla t fo r ma.

4. Ogó l na stru ktu ra pla t fo r my

Stru ktu ra pla t fo r my po win na uw z glêd niaæ jej pod sta wo we fun kcje, któ re zo -
sta³y omó wio ne w roz dzia le 3. Na sche ma cie blo ko wym za mie sz czo nym na rys. 2
po da no ogóln¹ stru ktu rê pla t fo r my, któ ra za wie ra lo gi cz ne se k wen cje czyn no œci
wy ko ny wa nych przez pro gram i jej u¿y tko w ni ka.
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Rys. 2. Sche mat blo ko wy IMPOZPB
1 – pow rót do pocz¹tku pro gra mu, 2 – opcja „Prze pi sy pol skie”, 3 – opcje „Po rad nik”, „Bazy

da nych”, „Ob li cze nia”, „Ra po r ty” i „Fo rum”
Fig. 2. The flow chart of the main part of IMPOZPB



Na rys. 3 przed sta wio no przyk³adowy sche mat blo ko wy pod opcji „Mo de le
po ¿a ru”, sta no wi¹cej je den z ele men tów opcji „Ob li cze nia”. 

Pod su mo wa nie

Prio ry te to wy ob szar ba da w czy, w któ ry „wpi su je siê” te ma ty ka ar ty ku³u to sze ro -
ko ro zu mia ne bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we bu dyn ków, co na le ¿y szcze gó l nie ro zu mieæ
jako bez pie cze ñ stwo lu dzi. Roz wi¹zuje on pro blem wspo ma ga nia de cy zji po dej mo -
wa nych przez pro je ktan tów i rze czoz na w ców, na pod sta wie wie dzy te ch ni cz nej, do -
tycz¹cych ró ¿ nych roz wi¹zañ maj¹cych na celu za pe w nie nie od po wied nie go po zio -
mu bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go bu dyn ku lub obie ktu bu dow la ne go. 
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Rys. 3. Sche mat blo ko wy IMPOZPB, Pod op cja „Mo de le po ¿a ru”
10 – start pod opcji „Mo de le po ¿a ru”, 12 – prze j œcie do pro ce du ry ob li cze nio wej, 14 – po wrót do

wpro wa dza nia da nych wej œcio wych, 15 – po wrót do zmia ny sce na riu sza, 16 – za ko ñ cze nie
pod opcji „Mo de le po ¿a ru” i prze j œcie do in nej czê œci pro gra mu lub do jego za mkniê cia

Fig. 3. Block sche me of sub -o p tion “Fire mo dels”



Przed sta wio no za³o¿e nia kon stru owa ne go pro to ty pu In ter akty w nej Modu³o -
wej Pla t fo r my Oce ny Za gro ¿e nia Po ¿a ro we go Bu dyn ków (IMPOZPB) umo ¿ li -
wiaj¹cej prze twa rza nie da nych przy u¿y ciu sy ste mów info rma ty cz nych w za kre -
sie al go ry t mów, me cha ni z mów i sche ma tów po stê po wa nia przy oce nie sto p nia
za gro ¿e nia po ¿a ro we go w bu dyn kach i in nych obie ktach bu do w la nych w o pa r ciu 
o za sa dy wie dzy te ch ni cz nej.

G³ówne za da nia, któ re na le ¿y wy ko naæ to opra co wa nie ki l ku in ter akty w nych
modu³ów, któ re s³u¿y³yby do su kce syw ne go wpro wa dza nia klu czo wych da nych na 
te mat roz pa try wane go pro ble mu oraz umo ¿ li wia³yby w mia rê mo ¿ li wo œci wy ko na -
nie od po wied nich ob li czeñ lub kie ro wa³yby u¿y tko w ni ka do od po wied nich na rzê dzi
wy ¿sze go rzê du. Wpro wa dza nie da nych po win no byæ wspie ra ne przez kon te ksto -
wo zmien ne za py ta nia, ko men ta rze, za le ce nia oraz odwo³ania do re po zy to rium
wie dzy i re fe ren cji. Za da nie to wy ma ga usy stema tyzo wa nia i stwo rze nia zhie rar -
chizo wa nej stru ktu ry pro cedu ra l nej obe j muj¹cej od po wied ni tryb po stê po wa nia
sto so wa l ny dla wiê kszo œci pro ble mów, któ re stwa rzaj¹ obe c nie trud no œci. Isto t -
nym za da niem jest rów nie¿ stwo rze nie sie ci powi¹zañ lo gi cz nych i fun kcjo na l -
nych po miê dzy po szcze gól ny mi modu³ami. Opra co wa nie ki l ku modu³ów wy ma ga 
zbu do wa nia baz da nych ma te ria³owych, ekspe rymen ta l nych i tech nolo gi cz nych.
Dane te bêd¹ wyko rzy sty wa ne w pra cy sy ste mu i prze twa rza ne w mia rê po trzeb.

Wy pra co wa nie in ter akty wne go na rzê dzia bêd¹cego po moc¹ przy pro je kto -
wa niu bez pie cze ñ stwa na da nym po zio mie, po zwo li na oce nê ilo œciow¹ wy bra -
nych ele men tów za gro ¿e nia po ¿a ro we go wraz z mo¿ li wo œcia mi roz wi¹zañ po -
szcze gó l nych pro ble mów cz¹stko wych. Wy ni ki prac bêd¹ sta no wiæ wska zów ki
me to dy cz ne i zbiór da nych po mo c nych w pro je kto wa niu bu dyn ków po ¿a ro wo
bez pie cz nych. Efe ktem nie wy mie r nym bê dzie po sze rze nie œwia do mo œci u¿yt -
ko w ni ków co do sto so wa nia me tod wie dzy te ch ni cz nej dla ce lów bez pie cze ñ -
stwa po ¿a ro we go.

Aktu a l nie w kra ju nie dys po nu je my opro gra mo wa niem, któ re w spo sób
kom p le kso wy wspo ma ga³oby pro je ktan tów bu dyn ków pod k¹tem za pe w nie nia
ma ksy mal ne go bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go lu dzi w nich prze by waj¹cych.
Z dru giej stro ny po wszech nie wia do mo, ¿e za rów no w kra ju jak i na œwie cie
d¹¿y siê do tego, aby pro je kto waæ i bu do waæ obie kty ma ksy ma l nie bez pie cz ne
pod wzglê dem po ¿a ro wym. W tym celu sto su je siê co raz czê œciej ma te ria³y nie -
pa l ne lub trud no pa l ne, a ta k ¿e spe cja l ne sy ste my sy g na li zuj¹ce po wsta nie po -
¿a ru a w przy pa d ku jego za ist nie nia ogra ni czaj¹ce jego roz mia ry. Pla t fo r ma bê -
dzie uw z glêd nia³a aktu aln¹ wie dzê te ch niczn¹ na ten te mat i oprócz
spe cjali stycz ne go opro gra mo wa nia bê dzie obe j mo wa³a rów nie¿ po wsta nie po -
rad ni ka dla pro je ktan tów ró ¿ ne go ro dza ju obie któw bu do w la nych u¿y t ko wa -
nych przez lu dzi. Dla te go te¿ ocze ku je siê, ¿e po wsta nie IMPOZPB bê dzie
w pe³ni inno wa cy j nym po dej œciem do sto so wa nia prze pi sów za wa r tych za rów -
no w no r mach jak i roz porz¹dze niach MSWiA zwi¹za nych z bez pie cze ñ stwem
i ochron¹ prze ciw po ¿a row¹ bu dyn ków. 
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In ter ac ti ve Mo du lar Pla t form of Bu i l dings Fire
Risk Eva lu a tion as a Tool to Sup port

the De si g ning of Bu i l dings and Pre mi ses

The prio ri ty re se arch area, which the ar ti c le de als with, is the com mon ly 
un de r sto od bu i l dings fire sa fe ty, which sho uld be un de r sto od as pe o p le
sa fe ty. It so l ves the pro blem of the sup port for the de si g ners and su r ve y ors
in un de r ta king de ci sions con si de ring the ir te ch ni cal kno w le d ge de aling
with va rio us so lu tions ai ming at de li ve ring the ap pro pria te fire sa fe ty le vel
of the bu i l ding or bu i l ding pre mi ses.

The ar ti c le pre sents the as su m p tions of the pro to ty pe be ing de si g ned.
It is the pro to ty pe of the In ter ac ti ve Mo du lar Pla t form of Bu i l dings Fire Risk
Eva lu a tion which ma kes data pro ces sing po ssi b le. It uses IT sy stems in the
field of al go rithms, me cha nisms and sche mes of con du c ting whi le
eva lu a ting the fire risk in bu i l dings or ot her bu i l ding pre mi ses, using the
technical knowledge.

The main task, which sho uld be drown up, con cerns the in ter ac ti ve
mo du les which co uld help in ma king ce r ta in ca l cu la tions or co uld di rect
the user to more sop hi sti ca ted to ols. En te ring data sho uld be sup po r ted by
the con tex tu al ly chan ge a b le qu e stions, re com men da tions as well as the
kno w le d ge and re fe ren ces. Such task re qu i res the sy ste ma tic ap pro ach and 
con stru c ting pro ce du ral stru c tu re of ade qu a te way of con duct ,ap pro pria te
to ma jo ri ty of pro blems which, at the mo ment, are dif fi cult to deal with.
The very im po r tant task is to con struct a net of lo gi cal and fun c tio nal
con ne c tions be twe en in di vi du al mo du les. To draw up few mo du les it is
re qu i red to bu ild ma te rial ex pe ri men tal and tech no lo gi cal data ba ses.
The data will be used in the system and processed according to the needs.

Ke y words: fire, bu i l ding, bu i l dings fire sa fe ty, re gu la tions.
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dr in¿. Ma rek WOLIÑSKI

Zak³ad Roz po zna wa nia Za gro ¿eñ Obie któw, Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

Jak sporz¹dziæ dobr¹ in stru kcjê bez pie cze ñ stwa
po ¿a ro we go?1

1. Wstêp

Od pra wie 20 lat w pol skich prze pi sach prze ciwpo ¿a ro wych [1, 2, 3, 4] za pi sa -
ny jest obo wi¹zek, spo czy waj¹cy na w³aœci cie lach, zarz¹dcach lub u¿yt ko w ni -
kach bu dyn ków, obie któw bu do w la nych i te re nów, opra co wa nia in stru kcji bez -
pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. Pie r wszy taki obo wi¹zek zo sta³ za pi sa ny w roz po -
rz¹dze niu Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 3 li sto pa da 1992 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 [1].
W §5 tego roz porz¹dze nia okre œlo no, w spo sób doœæ ogó l ni ko wy, a prze de wszy -
st kim nie œcis³y, obo wi¹zek przed sta wie nia wy ma gañ prze ciwpo ¿a ro wych do tycz¹-
cych obie któw u¿y te cz no œci pu b li cz nej i za mie sz ka nia zbio ro we go w in stru kcjach
bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. W roz porz¹dze niu nie okre œlo no szcze gó³owe go za -
kre su tema ty cz ne go tego do ku men tu, nie wspo mi naj¹c o jaki ch ko l wiek wy ma ga -
niach fo r ma l nych, któ re po wi nien spe³niaæ. Po wstaj¹ce ów cze œ nie (lata
1993–2003) in stru kcje bar dzo czê sto za wie ra³y zbiór ró ¿ no rod nych ogó l nych wy -
ma gañ ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej od nosz¹cych siê jed no cze œ nie do ró ¿ nych

Obo wi¹zek opra co wa nia in stru kcji bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go, ci¹¿¹cy

na w³aœci cie lach, zarz¹dcach lub u¿yt ko w ni kach bu dyn ków, obie któw bu -

do w la nych i te re nów ma ju¿ nie mal 20-le t ni¹ hi sto riê. Mimo ko le j nych no -

we li za cji roz porz¹dze nia w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, co raz

bar dziej do pre cy zo wuj¹cych tre œci, ja kie po win na taka in stru k cja za wie raæ

oraz wy ma ga nia, ja kie po win na spe³niaæ, ana li za prze pro wa dzo na przez

au to rów wska zu je, ¿e wiê kszoœæ in stru kcji opra co wa nych na pod sta wie

prze pi sów obo wi¹zuj¹cych w la tach 2003–2010 na dal za wie ra „ogó l ne

wy ma ga nia i roz wi¹za nia”, sta no wi¹c po wie le nie do ku men tów opra co wy -

wa nych wed³ug kon ce pcji prze pi sów z 1992 r.

S³owa klu czo we: in stru k cja bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go.
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grup obie któw, mi mo ¿e po win ny do ty czyæ kon kre t ne go przy pa d ku obie ktu.
W in stru kcjach za mie sz cza no ogó l ne in fo r ma cje o wy ma ga niach, ja kie po win ny
byæ spe³nio ne (na wet je ¿e li w rze czy wi sto œci nie by³y), a ta k ¿e o pro ce du rach, ja -
kie po win ny obo wi¹zy waæ (na wet je ¿e li nie wska za no kon kre t nie osób odpo wie -
dzia l nych za ich re a li za cjê). Nie przed sta wia no z ko lei szcze gó³owych roz wi¹zañ
i in fo r ma cji, czy te¿ in stru kcji o fa kty cz nym spo so bie prze ciwpo ¿aro we go za bez -
pie cze nia obie ktu. Nie przed sta wia no in fo r ma cji i in stru k cji o spo so bach eks plo -
a ta cji obie ktu, jego u¿y t ko wa nia i za cho wa nia siê w nim, w³aœci we go z pun ktu
wi dze nia ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, bez pie cze ñ stwa obie k tu, a prze de wszy st -
kim bez pie cze ñ stwa jego u¿yt ko w ni ków. Nie wska zy wa no ta k ¿e kto kon kre t nie
– per so na l nie – odpo wie dzia l ny jest za re a li za cjê za dañ i obo wi¹zków z za kre su
ochro ny ppo¿., czy te¿ za re a li za cjê wy ma gañ, kto ma wy ko ny waæ pro ce du ry za -
pi sa ne w in stru kcji. Z za pi sów ty ch ¿e do ku men tów nie wy ni ka³o do kogo s¹ one
ad re so wa ne i w ja kim za kre sie. Mo ¿ na stwier dziæ, i¿ do ku men ty te swoj¹ za wa r -
to œci¹ me ry to ryczn¹ oraz spo so bem jej przed sta wie nia od zwie rcie d la³y je den
ogó l ny nurt, któ ry mo ¿ na opi saæ w na stê puj¹cy spo sób „ilu au to rów, tyle kon ce p -
cji in stru kcji – in stru kcji o wy so kim po zio mie ogó l no œci i abs tra kcyjnoœci”. 

2. G³ówne pro ble my przy opra cowywa niu in stru kcji

Po ponad dzie siê ciu la tach opub li ko wa no nowe roz porz¹dze nie MSWiA [2].
Zmie nio no i do pre cyzo wa no w nim za pi sy fo r mu³uj¹ce wy ma ga nia w za kre sie
in stru kcji bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. W §6 tego roz porz¹dze nia okre œlo no
m.in.:
l pod mio ty odpo wie dzia l ne za opra co wa nie (za pe w nie nie opra co wa nia) in stru kcji,
l za wa r toœæ in stru kcji – okre œlaj¹c tym sa mym jej mi ni ma l ny za kres te ma ty cz -

ny i mery to ry cz ny,
l te r mi ny i za sa dy aktu a li za cji in stru kcji,
l gru py obie któw zwo l nio nych z obo wi¹zku opra co wa nia do ku men tu.

Wy ma ga nia te w nie zmie nio nej po sta ci za wa r to ta k ¿e w ko le j nym, no wym
roz porz¹dze niu MSWiA z 2006 r. [3], któ re obo wi¹zywa³o do 29 cze r w ca 2010 r.
Mimo ¿e w ww. prze pi sach do pre cyzo wa no wy ma ga nia do tycz¹ce za wa r to œci in -
stru kcji wiê kszoœæ in stru kcji, któ re zo sta³y pod da ne przegl¹dowi i ana li zie, da le -
ce od bie ga od sta nu wy ma ga ne go pra wem. Z prze pro wa dzo nej ana li zy wy ni ka, i¿
wiê kszoœæ do ku men tów (in stru kcji) opra co wa nych na pod sta wie prze pi sów obo -
wi¹zuj¹cych w la tach 2003–2010 da lej za wie ra „ogó l ne wy ma ga nia i roz wi¹za nia” 
wpi suj¹c siê w nurt, o któ rym by³a mowa po wy ¿ej, w nurt opra co wy wa nia in stru -
kcji wg kon ce pcji prze pi sów z 1992 r. Do naj czê œciej wy stê puj¹cych isto t nych
bra ków lub nie pra wid³owo œci w in stru kcjach, któ re zo sta³y pod da ne przegl¹dowi 
i ana li zie za li czo no:
a) w za kre sie do tycz¹cym stro ny fo r ma l nej:

m brak in fo r ma cji o au to rach opra co wa nia w aspe kcie po sia da nych kwa li fi ka -
cji upra w niaj¹cych do wy ko na nia in stru kcji,
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m brak in fo r ma cji (da nych) o pra wnym w³aœci cie lu, zarz¹dcy obie ktu oraz
jego u¿yt ko w ni kach (na je m cach) – brak iden ty fi ka cji ww. pod mio tów,

m brak pra wid³owe go okre œle nia celu oraz opra co wa nia ogó l ne go za kre su do -
ku men tu,

m brak okre œle nia szcze gó³owe go za kre su pod mio to we go i przed mio to we go
in stru kcji,

m brak przy jê tych roz wi¹zañ, brak za pi sów do tycz¹cych spo so bów aktu a li za -
cji in stru kcji i osób do tego upra w nio nych,

b) w za kre sie do tycz¹cym za wa r to œci meryto ry cz nej:
m brak zgod no œci ogó l ne go za kre su tema ty cz ne go z wy ma ga nia mi prze pi -

sów,
m fo r mu³owa nie opi sów z za kre su wa run ków ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej

obie ktu w po sta ci wy ma gañ „ja kie po win ny byæ spe³nio ne”, za miast
stwier dzeñ, czy te¿ po da wa nia fa któw (in fo r ma cji) do tycz¹cych rze czy wi -
ste go sta nu za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go obie ktu i te re nu do nie go
przy leg³ego, tj. opi su fa kty cz ne go sta nu przy go to wa nia obie ktu na wy pa -
dek po wsta nia, roz wo ju i roz prze strze nia nia siê po ¿a ru oraz pro wa dze nia
dzia³añ ra towniczych,

m fo r mu³owa nie nie wy ma ga nych pra wem i tym sa mym zbêd nych oraz
w wie lu przy pa d kach nie upra w nio nych de kla ra cji, za pi sów „po twier -
dzaj¹cych” spe³nie nie w obie kcie wy ma gañ w spo sób zgod ny z prze pi sa mi
prze ciwpo ¿aro wy mi (nie upra w nio nych w aspe kcie od po wied nich kwa li fi -
ka cji i ko m pe ten cji osób w tym za kre sie),

m fo r mu³owa nie opi sów z za kre su wa run ków ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej
obie ktu w po sta ci wy ma gañ „ja kie po win ny byæ spe³nio ne”, któ re nie maj¹
za sto so wa nia do da ne go obie ktu; opi sy wa nie wy ma gañ dla grup obie któw
(bu dyn ków) o in nym prze zna cze niu, fun kcji i spo so bie u¿y t ko wa nia ni¿
ten, któ re go do ty czyæ po win na in stru k cja,

m sto so wa nie w opi sach nie po pra wnej lub nie aktu a l nej ter mi no lo gii, kla sy fi -
ka cji, po dzia³ów, sym bo li itp.,

m fo r mu³owa nie opi sów nie zwi¹za nych te ma ty cz nie z grup¹ za gad nieñ, któ ra 
po win na byæ opi sa na zgod nie ze sta wia ny mi wy ma ga nia mi, np. opis roz -
wi¹zañ orga niza cy j nych w te ma cie po œwiê co nym za gad nie niom te ch ni cz -
nym, techni czno- budow la nym i in sta lacy j nym,

m fo r mu³owa nie opi sów w za kre sie w³aœci we go u¿y t ko wa nia obie ktu, tj. za-
pe w nie nia przegl¹dów i kon se r wa cji urz¹dzeñ prze ciwpo ¿a ro wych, na du -
¿ym po zio mie ogó l no œci lub brak jaki ch ko l wiek roz wi¹zañ w tym za kre sie; 
brak wska za nia osób odpo wie dzia l nych za wy ko na nie lub za pe w nie nie wy -
ko na nia ww. czyn no œci; brak har mo no gra mu, cza so kre sów wy ko ny wa nia
ww. czyn no œci,

m brak uw z glêd nie nia w opi sach pro ce dur, tj. spo so bach po stê po wa nia na
wy pa dek po ¿a ru lub in ne go za gro ¿e nia, wy stê puj¹cych te ch ni cz nych sy ste -
mów za bez pie czeñ (bie r nych i czyn nych); brak wy zna cze nia – per so nal-
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ne go wska za nia – klu czo wych osób odpo wie dzia l nych za re a li za cjê, czy te¿
wy ko nuj¹cych te pro ce du ry,

m brak jaki ch ko l wiek in fo r ma cji i przy jê tych roz wi¹zañ (pro ce dur) maj¹cych 
na celu za pe w nie nie bez pie cze ñ stwa oso bom o ogra ni czo nej, ze wzglê du na 
ró ¿ ne dys fun kcje, zdo l no œci po ru sza nia siê,

m umie sz cza nie opi sów pro ce dur dzia³ania na wy pa dek prze ró ¿ nych za gro ¿eñ
o nik³ym pra wdopo dobie ñ stwie wyst¹pie nia w obie ktach ca³ko wi cie nie -
przy goto wa nych na ta kie za gro ¿e nia, np. pro ce du ry dzia³ania na wy pa dek
wyst¹pie nia ka ta stro fy bu do w la nej (za wa le nie ca³ego lub czê œci obie ktu),

m brak w pro ce du rach klu czo wych in fo r ma cji do tycz¹cych za pe w nie nia bez -
pie cze ñ stwa i ewa ku a cji m.in. in fo r ma cji o œro d kach i spo so bach ala r mo -
wa nia o za gro ¿e niu, pod sta wo wych i alte rna ty w nych dro gach ewa ku a cji,
brak wska za nia miejsc bez pie cz ne go prze by wa nia lu dzi po opu sz cze niu
obie ktu itp.,

m brak opi su or ga ni za cji dzia³añ ewa kua cy j nych; brak wy zna cze nia per so ne -
lu ewa kua cyj ne go; brak wy zna cze nia szcze gó³owych za dañ dla per so ne lu
ewa kua cyj ne go; brak in fo r ma cji o prze wi dzia nych, za sto so wa nych œro d -
kach do pro wa dze nia ewa ku a cji itp.,

m brak opi su przy jê tych roz wi¹zañ do tycz¹cych spo so bów pro wa dze nia æwi -
czeñ ewa kua cy j nych, per sona l ne go wska za nia osób odpo wie dzia l nych za
przy go to wa nie obie ktu i prze pro wa dze nie æwi czeñ itp.,

m brak pro ce dur, za sad i spo so bów za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go mie j s -
ca (po mie sz czeñ i prze strze ni przy leg³ych) w obie kcie w przy pa d ku pro wa -
dze nia prac nie bez pie cz nych pod wzglê dem po ¿a ro wym, brak wska za nia
per sona l ne go osób odpo wie dzia l nych za przy go to wa nie obie ktu do ww.
prac oraz nad zór w cza sie i po za ko ñ cze niu prac,

m za mie sz cza nie w opi sie do tycz¹cym spo so bów za po zna wa nia u¿yt ko w ni -
ków obie ktu z tre œci¹ in stru kcji i z prze pi sa mi prze ciwpo ¿aro wy mi wy ma -
gañ o ko nie cz no œci za po zna wa nia wszy stkich u¿yt ko w ni ków, w skra j nych
przy pa d kach na wet tych bar dzo rza d ko i kró t ko prze by waj¹cych w obie k -
cie, co w rze czy wi sto œci jest pra kty cz nie nie do wy ko na nia, a tym bar dziej
ni czym nie uza sad nio ne,

m za mie sz cza nie w opi sie do tycz¹cym spo so bów za po zna wa nia u¿yt ko w ni -
ków obie ktu z tre œci¹ in stru kcji i z prze pi sa mi prze ciwpo ¿aro wy mi wy ma -
gañ o ko nie cz no œci za po zna wa nia wszy stkich u¿yt ko w ni ków z ca³ym
te kstem in stru kcji, co w rze czy wi sto œci jest pra kty cz nie zbêd ne, np. jak¹
istotn¹ wa r toœæ dla pra co w ni ka biu ro we go, na uczy cie la w szko le, po ko jow¹ 
lub kucharza w ho te lu ma pro ce du ra przy go to wa nia, za bez pie cze nia i pro -
wa dze nia prac niebez pie cz nych pod wzglê dem po ¿a ro wym, czy te¿ zna jo -
moœæ za dañ per so ne lu ewa kua cyj ne go w przy pa d ku, gdy ww. oso by ta kich
funkcji nie pe³ni¹,

m za mie sz cza nie w in stru kcjach za³¹czni ków ry sun ko wych (ry sun ków)
o w¹tpli wej za wa r to œci mery to ry cz nej – nieod po wia daj¹cej roz wi¹za niom
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wy stê puj¹cym w obie kcie (brak lub od mien ne in fo r ma cje i roz wi¹za nia
opi sy wa no w czê œci te ksto wej), 

m za mie sz cza nie w in stru kcjach ry sun ków wy ko na nych nie dba le i ma³o czy -
te l nych – bez za cho wa nia jaki ch ko l wiek za sad two rze nia ry sun ków, np. za -
sad ry sun ku tech ni cz ne go,

c) w za kre sie do tycz¹cym stro ny jê zy ko wej i edy cji doku men tu:
m wy stê po wa nie ra¿¹cych b³êdów orto gra fi cz nych, se man ty cz nych (zna cze -

nio wych), syn ta kty cz nych (sk³ad nio wych), a ta k ¿e sty li sty cz nych i inter -
pun kcy j nych,

m nie prze my œla ny, nie lo gi cz ny, nie spó j ny oraz ma³o prze j rzy sty, a tym sa -
mym ma³o czy te l ny uk³ad do ku men tu,

m nie dba³e i nie prze my œla ne fo r mu³owa nie opi sów, pro ce dur itp.,
m brak pod sta wo wej edy cji do ku men tów, za pe w nie nia im od po wied nie go

uk³adu gra fi cz ne go, m.in. ujed no li ce nia w ca³ym do ku men cie przy jê tych
sty li i for ma to wa nia dla tytu³ów roz dzia³ów, pod roz dzia³ów, te kstu pod sta -
wo we go, ta bel, ry sun ków itp.

3. Zale ce nia dla au to rów in stru kcji

W zwi¹zku z tym, i¿ 30 cze r w ca 2010 r. wesz³o w ¿y cie na stê p ne nowe roz -
porz¹dze nie MSWiA [4] czê œcio wo zmie niaj¹ce i roz sze rzaj¹ce wy ma ga nia w za -
kre sie in stru kcji bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go mo ¿ na siê spo dziewaæ, i¿ ze wzglê -
du na doœæ ogó l ny cha ra kter po da nych w nim wy ma gañ po do b nie jak we
wcze œ nie j szych przy padkach in stru kcje bêd¹ w da l szym ci¹gu da le ce od bie ga³y
od po¿¹da nych za rów no w za kre sie meryto ry cz nym, jak i edy cy j nym oraz jê zy -
ko wym. W zwi¹zku z tym uza sa d nio ne jest opra co wa nie wy ty cz nych oma -
wiaj¹cych za sa dy opra co wy wa nia tego typu do ku men tów, wy ja œ niaj¹cych ce lo -
woœæ two rze nia do ku men tu i opi su po szcze gó l nych za gad nieñ wraz po da niem
przyk³adów po pra wnych za pi sów, ja kie po win ny byæ sto so wa ne w in stru kcjach.
Uw z glêd niaj¹c wy ma ga nia sformu³owa ne w obe c nie obo wi¹zuj¹cym roz -
porz¹dze niu MSWiA z 7 cze r w ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej
bu dyn ków, in nych obie któw bu do w la nych i tere nów [2] oraz wy ni ki przegl¹dów
i a na liz doty ch cza so wo opra co wy wa nych do ku men tów (in stru kcji) sformu³owa -
no na stê puj¹ce wnio ski, któ re zo stan¹ uwz glê d nio ne przy sporz¹dza niu wy ty cz -
nych two rze nia (opra co wy wa nia) in stru kcji bezpieczeñstwa po¿arowego (IBP):
a) w celu za pe w nie nia pod sta wo wych da nych w in stru kcji, wy ma ga nych, a ta k ¿e 

za le ca nych ze wzglê dów fo r ma l nych na le ¿y:
m wska zaæ i uza sad niæ po trze bê za mie sz cze nia in fo r ma cji o au to rach opra co -

wa nia w aspe kcie wy ma ga nych kwa li fi ka cji upra w niaj¹cych do wy ko na nia
in stru kcji,

m wska zaæ i uza sad niæ po trze bê za mie sz cze nia in fo r ma cji o pra wnym w³aœci -
cie lu, zarz¹dcy obie ktu oraz jego u¿yt ko w ni kach (na je m cach),

m wy ja œ niæ cel opra co wa nia do ku men tu,
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m omó wiæ mi ni ma l ny za kres do ku men tu,
m wska zaæ i uza sad niæ po trze bê opra co wa nia (za mie sz cze nia) za kre su pod -

mio to we go i przed mio to we go in stru kcji, tj. kogo i w ja kim za kre sie do ty -
czy in stru k cja,

m omó wiæ ogó l ne za sa dy i spo so by aktu a li za cji in stru kcji,
m uza sad niæ po trze bê wska za nia w IBP osób upra w nio nych do aktu a li za cji

do ku men tu w okre œlo nym w do ku men cie za kre sie,
b) w celu za pe w nie nia w³aœci wej i zgod nej z prze pi sa mi za wa r to œci mery to ry cz -

nej nale¿y:
m po daæ i wy ja œ niæ za kres te ma ty cz ny in stru kcji – wy ma ga ne mi ni mum,
m po³o¿yæ na cisk na fo r mu³owa nie tre œci, tam gdzie jest to nie zbêd ne, w po -

sta ci opi su fa kty cz ne go sta nu przy go to wa nia obie ktu na wy pa dek po wsta -
nia, roz wo ju i roz prze strze nia nia siê po ¿a ru oraz pro wa dze nia dzia³añ
ra to w ni czych,

m po³o¿yæ na cisk na uni ka nie fo r mu³owa nia nie wy ma ga nych, zbêd nych
a w wie lu przy pa d kach nie upra w nio nych de kla ra cji o sta nie bez pie cze ñ -
stwa po ¿a ro we go obie ktu,

m pod kre œliæ fakt, i¿ in stru k cja i za wa r te w niej tre œci po win ny od no siæ siê do
kon kre t ne go obie ktu i roz wi¹zañ te ch ni cz nych, orga niza cy j nych, czy te¿
forma lno- pra w nych w nim wy stê puj¹cych i przy jê tych,

m po³o¿yæ na cisk na ko nie cz noœæ sto so wa nia po pra wnej i aktu a l nej ter mi no -
lo gii, kla sy fi ka cji, po dzia³ów, sym bo li, co za pe w ni po pra w ne zro zu mie nie
za pi sów in stru kcji,

m zwró ciæ uwa gê na ko nie cz noœæ za cho wa nia zgod no œci tre œci z te ma tyk¹ in -
stru kcji, te ma tyk¹ po szcze gó l nych jej czê œci (roz dzia³ów, pod roz dzia³ów
itp.), opra co waæ i po daæ przyk³ady ta kich tre œci,

m opra co waæ i przed sta wiæ przyk³ado we roz wi¹za nia, przyk³ado we har mo no -
gra my w za kre sie w³aœci we go u¿y t ko wa nia obie ktu (za pe w nie nia prze-
gl¹dów i kon se r wa cji urz¹dzeñ prze ciwpo ¿a ro wych); zwró ciæ uwa gê na ko -
nie cz noœæ wska za nia osób odpo wie dzia l nych za wy ko na nie lub za pe w nie -
nie wy ko na nia ww. czyn no œci, 

m zwró ciæ uwa gê na ko nie cz noœæ uw z glêd nie nia przy two rze niu pro ce dur
wy stê puj¹cych te ch ni cz nych sy ste mów za bez pie czeñ (bie r nych i czyn -
nych); opra co waæ i przed sta wiæ przyk³ado we pro ce du ry,

m zwró ciæ uwa gê na ko nie cz noœæ wy zna cze nia (per sona l ne go wska za nia) klu -
czo wych osób odpo wie dzia l nych za re a li za cjê pro ce dur; opra co waæ i przed -
sta wiæ przyk³ado we roz wi¹za nia,

m zwró ciæ uwa gê na ko nie cz noœæ usta le nia pro ce dur maj¹cych na celu za pe w -
nie nie bez pie cze ñ stwa oso bom o ogra ni czo nej, ze wzglê du na ró ¿ ne dys -
fun kcje, zdo l no œci po ru sza nia siê – w obie ktach, w któ rych ta kie oso by
pra cuj¹ lub mog¹ prze by waæ; opra co waæ i przed sta wiæ przyk³adowe roz -
wi¹za nia,
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m po³o¿yæ na cisk na uni ka nie two rze nia pro ce dur dzia³ania na wy pa dek za -
gro ¿eñ o nik³ym pra wdopo dobie ñ stwie wyst¹pie nia w obie ktach ca³ko wi -
cie nie przy goto wa nych na ta kie za gro ¿e nia,

m po³o¿yæ na cisk na za mie sz cza nie w pro ce du rach klu czo wych in fo r ma cji
do tycz¹cych za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa i ewa ku a cji m.in. in fo r ma cji
o œro d kach i spo so bach ala r mo wa nia o za gro ¿e niu, pod sta wo wych i alte r -
na ty w nych dro gach ewa ku a cji, mie j s cach bez pie cz ne go prze by wa nia lu dzi
po opu sz cze niu obie ktu itp.; opra co waæ i przed sta wiæ przyk³ado we roz -
wi¹za nia,

m po³o¿yæ na cisk na ko nie cz noœæ opi su przy jê tej or ga ni za cji dzia³añ ewa kua -
cy j nych, w tym wy zna cze nia per so ne lu ewa kua cyj ne go, wy zna cze nia za dañ 
dla tego per so ne lu, œro d ków do pro wa dze nia ewa ku a cji, wska za nia osób
odpo wie dzia l nych za przy go to wa nie obie ktu i prze pro wa dze nie æwi czeñ;
opra co waæ i przed sta wiæ przyk³ado we roz wi¹za nia,

m opra co waæ i przed sta wiæ przyk³ado we stra te gie (kon ce pcje) pro wa dze nia
ewa ku a cji, 

m opra co waæ i przed sta wiæ przyk³ado we za sa dy za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro -
we go mie j s ca (po mie sz czeñ i prze strze ni przy leg³ych) w obie kcie w przy pa d -
ku pro wa dze nia prac nie bez pie cz nych pod wzglê dem po ¿a ro wym,

m opra co waæ i przed sta wiæ (omó wiæ) przyk³ado we spo so by za po zna wa nia
u¿yt ko w ni ków obie ktu z tre œci¹ in stru kcji i z prze pi sa mi prze ciwpo ¿aro -
wy mi,

m opra co waæ i przed sta wiæ (omó wiæ) za le ca ne za sa dy two rze nia pla nów
ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej; po daæ (zmie œciæ w wy ty cz nych) przyk³ady pla -
nów,

c) w celu za pe w nie nia w³aœci wej edy cji do ku men tu oraz od po wied nie go po zio -
mu przed sta wia nych tre œci na le ¿y:
m zasy gna li zo waæ w wy ty cz nych pro blem za pe w nie nia w³aœci wej stro ny jê zy -

ko wej do ku men tu – uni ka nia b³êdów (orto gra fi cz nych, zna cze nio wych,
sk³ad nio wych, sty li sty cz nych, inter pun kcy j nych itp.),

m zwró ciæ uwa gê na za pe w nie nie od po wied nie go uk³adu mery tory cz ne go do -
ku men tu,

m zwró ciæ uwa gê na za pe w nie nie w³aœci wej edy cji do ku men tów – za pe w nie -
nie do bre go uk³adu gra fi cz ne go. 

Opra co wa ne na pod sta wie ww. wnio sków wy ty cz ne w za kre sie za sad two rze -
nia in stru kcji bez pie czeñstwa po ¿a ro we go bêd¹ sta no wi³y po rad nik do brej pra k -
ty ki dla wszy stkich zain tere so wa nych ww. tema tyk¹, w tym osób odpo wie dzia l -
nych za opra co wa nie IBP, a ta k ¿e osób odpo wie dzia l nych za zape w nie nie jej
opra co wa nia i wdro¿e nia do stosowania.
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Li te ra tu ra

[1] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych z 3 li sto pa da 1992 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 92, poz. 460, ze zm.).

[2] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 16 cze r w ca 2003 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 121, poz. 1138). 

[3] Roz porz¹dze nie 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). 

[4] Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji z 7 cze r w ca 2010 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 109, poz. 719). 
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Grze gorz OGRODNIK

Ma rek WOLIÑSKI

How to Pre pa re Pro per Fire Sa fe ty In stru c tion?

Ob li ga tion for ow ners, ma na gers and users of bu i l dings, bu i l ding
stru c tu res or ter ra ins to elaborate fire sa fe ty instru c tion has in Po land al most
20-y e ars hi sto ry. First re gu la tions (in fire pro te c tion de cree of 1992 year)
were ra t her ge ne ral – no de ta i led sco pe of in stru c tion as well as no fo r mal
demands for such a do cu ment were gi ven. That time ob li ga tion of presen ting 
fire pro te c tion de mands in “fire sa fe ty in stru c tions” for pu b lic uti li ty bu i l dings 
and bu i l dings of col le c ti ve re si den ce was specified.

Suc ce e ding amen d ments to this de cree (in 2003, 2006 and 2010) gave
more pre ci se de mands for contents and sha pe of the in stru c tion. Ho we ver,
ana ly sis per fo r med by au t hors of the pa per shows that majo ri ty of
in stru c tions prepa red in ye ars 2003–2010 still con ta ins “ge ne ral de mands
and so lu tions” and ma kes more or less con tem po ra ry du p li ca te of
do cu ments prepa red un der re gu la tions 1992 year fire pro te c tion de cree.

The most gla ring in cor rect po ints are:
a) fo r mal aspects:
– not iden ti fied ow ner, ma na ger or user of bu i l ding,
– not de fi ned with full pa r ti cu lars sco pe of the in stru c tion,
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b) the me rits:
– de scri p tion of fire pro te c tion terms in form of de mands “which sho uld be fu l fil led”,
– not re qu i red by law and in many ca ses not au t ho ri zed sta te ments „con fi r ming”

fu l fil l ment of fire pro te c tion de mands in bu i l ding,
– ex pres sing fire pro te c tion de mands which do not ap p ly to the pa r ti cu lar bu i l ding,
c) edi to rial:
– gla ring mi sta kes in spel ling, bad gram mar, se man tic and sty le er rors, also –

pro blems with punc tu a c tion,
– il le gi b le ar ran ge ment of do cu ment.
Per fo r med ana ly sis al lo wed to work out di re c tions con ce r ning ru les of pre pa ra tion of

fire pro te c tion in stru c tions for se le c ted bu i l dings of dif fe rent ca te go ries of fire risk to
oc cu pants. 

The se ru les will make good pra cti ce han d bo ok for eve ry who is in te re sted in this
sub ject, espe cial ly for pe o p le pre pa ring fire pro te c tion in stru c tions and re spon si b le for
put ting the in stru c tion into pra cti ce.

Ke y words: pro per fire sa fe ty in stru c tion.
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Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej

System eks per ckiej oce ny za gro ¿eñ i ry zy ka
po ¿a ro we go w bu dyn kach

1. Wprowadzenie

W in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go bu dyn ków mamy do czy nie nia obec -
nie z gwa³to w nym wzro stem za sto so wañ no wo cze s nych me tod ob li cze nio wych.
Jest to zwi¹zane z co raz wiê kszym otwa r ciem siê na sze go kra ju na fi lo zo fiê „per -
fo r man ce ba sed de sign”, czy li pro je kto wa nia zo rien towa ne go na osi¹gniê cie ce -
lów fun kcjo na l nych lub te¿ jak to siê czê sto rów nie¿ okre œla, pro je kto wa nie zgod -
nie z za sa da mi wie dzy te ch ni cz nej.

Dzie dzi na in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go to dzie dzi na sto sun ko wo
m³oda i nie po sia da je sz cze uta r tych sche ma tów i sze ro ko uz go d nio nych roz wi¹ -
zañ stan dar do wych. Oczy wi œcie ist niej¹ stan dar dy ta kie jak NFPA czy BS, któ re
za wie raj¹ du¿e ilo œci usy stema tyzo wa nej wie dzy jak, np. za sa dy ob li cza nia okre œ -
lo nych pa ra me trów za gro ¿e nia po ¿a ro we go w ró ¿ nych kon fi gu ra cjach obiek tu,
nie mniej jed nak za sa dy te s¹ nie jed no krot nie zbyt szty w ne, a przez to nie wy sta r -

Re fe rat za wie ra opis aktu a l nie roz wi ja ne go w SGSP sy ste mu eks per ckie go

oce ny za gro ¿eñ i ry zy ka po ¿a ro we go w bu dyn kach.  Ko nie cz noœæ po wsta -

nia ta kie go sy ste mu jest po dy kto wa na po trze ba mi wy po sa ¿e nia œro do wisk

pro je ktan tów, spe cja li stów oraz or ga nów we ry fi kuj¹cych w zro zu mia³e

i ³atwo do stê p ne na rzê dzie, któ re bê dzie roz wi ja ne w mia rê po trzeb tak by

wspo ma gaæ i uspra w niaæ krajo wy pro ces proje ktowo- budow la ny w za kre -

sie in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go. Sy stem ofe ru je na stê puj¹ce

modu³y parame tryczno -obli czenio we: ge o me tria obie ktu, moc po ¿a ru, ko -

lu m na kon we kcy j na, dy mo twó r czoœæ, de te k cja, we nty la cja, ewa ku a cja, in -

ter we n cja, kon stru k cja, kry te ria wra ¿ li woœæ, ry zy ko.

S³owa klu czo we: ocena zagr o¿eñ, ry zyko, wen tyl acja, ewak uac ja,

in terw encja.
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czaj¹ce. Dla te go te¿ ro œ nie wy ko rzy sta nie bar dziej z³o¿o nych me tod, któ re maj¹
po staæ ze sta wów rów nañ, ko re la cji in ¿y nie r skich oraz mo de li kom pu te ro wych
o ró ¿ nym sto p niu z³o¿o no œci. Li cz ba do stê p nych mo de li kom pu te ro wych sta je
siê na tyle znacz¹ca, ¿e du ¿ym pro ble mem jest kwe stia we ry fi ka cji ob li czeñ wy -
ko na nych za ich po moc¹.  Do stêp do naj le p szych i naj bar dziej z³o¿o nych pro gra -
mów jest czê sto ogra ni czo ny du ¿ym ich ko sztem. Ko le j nym znacz¹cym czyn ni -
kiem jest pro blem da nych wej œcio wych przy j mo wa nych do ob li czeñ. Dane te s¹
czê sto po bie ra ne z ró ¿ nych Ÿró de³, któ re nie rza d ko nie maj¹ wy sta r czaj¹cej wia -
ry god no œci. Czyn ni ki te po wo duj¹,  ¿e we ry fi ka cja wy ma ga du ¿e go do œwia d cze -
nia, wie dzy, zna jo mo œci na rzê dzi, norm i stan dar dów za gra ni cz nych, li te ra tu ry
bran ¿o wej i czê sto rów nie¿ jê zy ków ob cych. Nie ste ty do stêp do tych ma te ria³ów
i zdo by cie do œwia d cze nia umie jê t no œci jest czê sto trud ne.

W obe cnej sy tu a cji sto p nio wo wy³ania siê po trze ba two rze nia ogól nodo stê p -
nych sy ste mów eks per ckich, któ re po zwa la³yby na wie lop³asz czy z now¹ ana li zê
pro ble mów zwi¹za nych z bez pie cze ñ stwem po ¿a ro wym. Do ty ch czas na rzê dzia
s³u¿¹ce do ana liz zwi¹za nych z bez pie cze ñ stwem po ¿a ro wym by³y two rzo ne
g³ów nie za gra ni ca mi kra ju. 

W ni nie j szym re fe ra cie omó wiono wi zjê i pro to typ sy ste mu eks per ckie go
two rzo ne go w kra ju.  Jest on skie ro wa ny do osób zain tere so wa nych do ko na niem
ob li czeñ zwi¹za nych z roz wo jem po ¿a ru w bu dyn kach, ewa ku acj¹ osób, in ter -
wencj¹ s³u¿b i za cho wa niem kon stru kcji. Sy stem bê dzie ofe ro wa³ ³atwy do stêp
do da nych wej œcio wych do sto so wa nych do ró ¿ nych ty pów bu dyn ków. Bê dzie on
ofe ro wa³ po dej œcie deter mini sty cz ne jak i te opa r te o kry te ria pro babi li sty ki i ry -
zy ka. 
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Rys. 1. Ogó l ny wi dok sy ste mu. Po le wej stro nie czêœæ pa ra me trów wej œcio wych i ana liz, po pra wej
czêœæ wizu ali zacy j na. Zmia ny ta b lic do ko nu je siê z u¿y ciem zak³adek 



Za le ta mi ta kie go po dej œcia do kwe stii in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go
w pro ce sie proje ktowo- weryfi kacyj nym jest po ten cja l nie wiê ksze ujed no li ce nie
po zio mu ana liz i eks per tyz, umo ¿ li wie nie spra w nie j szej ich we ry fi ka cji oraz
stwo rze nie mo de li refe ren cy j nych, któ re bêd¹ tra kto wa ne przez w³aœci we or ga ny
za akce pto wa l ne jako mi ni mum w ana lo gi cz ny spo sób jak fun k cjo nuj¹ obe c nie
prze pi sy na ka zo we.

Two rzo ny sy stem bê dzie czê œcio wo lub w ca³oœci zaimp lemen to wa ny na in -
ter ne to wej pla t fo r mie two rzo nej w SGSP w ra mach pro je ktu fi nan sowa ne go
przez NCBiR.

2. Modu³y obliczeniowe systemu

W chwi li obe cnej sy stem obe j mu je na stê puj¹ce modu³y, któ re s¹ po kró t ce
omó wio ne po ni ¿ej.

2.1. Ge o me tria pro ble mu (obie ktu)

Jest to modu³, w któ rym u¿y t ko w nik usta la za kres pro ble mu pod wzglê dem
mo ¿ li we go spo so bu roz wo ju po ¿a ru oraz jego wp³ywu na ewa ku a cjê osób z bu -
dyn ku. W naj wiê kszej li cz bie rze czy wi s tych pro ble mów roz wi¹zy wa nych przez
in ¿y nie rów, sy tu a cja spro wa dza siê do roz wo ju po ¿a ru w po je dyn czej prze strze ni
czy te¿ po mie sz cze niu lub ma ksy ma l nie dwóch po mie sz cze niach, któ re s¹ klu -
czo we dla ana li zy. Pro ble mem mo¿e byæ je sz cze jed no po mie sz cze nie, ale ty l ko
w za kre sie ewa ku a cji. Ta kie upro sz czo ne po dej œcie po zwa la na ana li zê du ¿ej ilo -
œci sy tu a cji rze czy wi s tych, a na le ¿y pod kre œliæ, ¿e ce lem sy ste mu nie jest po wie la -
nie mo ¿ li wo œci innych, bardziej rozbudowanych programów.

U¿y t ko w nik po do ko na niu do bo ru wa rian tu geo me try czne go (jed no lub dwa
po mie sz cze nia) ma mo ¿ li woœæ wy bo ru pa ra me trów geo me try cz nych po mie sz -
czeñ tj. wy so ko œci i po wie rz cz ni rzu tu. W przysz³oœci bê dzie do da na mo ¿ li woœæ
de fi nio wa nia przestrzeni o zmiennej powierzchni przekroju.

2.2. Moc po ¿a ru (HRR)

Modu³ ten s³u¿y do zde fi nio wa nia krzy wej roz wo ju po ¿a ru. W tym celu u¿y t -
ko w nik mo¿e wy ko rzy staæ:
a) wy bra ny wspó³czyn nik alfa, 
b) jedn¹ z do stê p nych krzy wych z bazy da nych sy ste mu; krzy we te s¹ krzy wy mi

stan dar do wy mi lub krzy wy mi wy ni kaj¹cymi z ba dañ ekspe rymen ta l nych,
c) wspó³czyn nik alfa lub krzyw¹ sko ja rzon¹ z wy bra nym ty pem po mie sz cze nia

(stre fy po ¿a ro wej, bu dyn ku).
Mo ¿ li woœæ sko ja rze nia wspó³czyn ni ków i krzy wych daje mo ¿ li woœæ szty w ne -

go przy pi sa nia pa ra me trów po ¿a ru da ne mu ty po wi po mie sz czeñ, co za po bie ga
wy ko rzy sta niu przez niedo œwia d czo nych u¿yt ko w ni ków zbyt opty mi sty cz nych
wa r to œci klu czo wych pa ra me trów opi suj¹cych za gro ¿e nie po ¿a ro we. Jed no cze œ -
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nie umo ¿ li wia to szybsz¹ we ry fi ka cjê za³o¿eñ ana li zy prze pro wa dzo nej przez
u¿y tko w ni ka.

Roz wój po ¿a ru pod wzglê dem ilo œci gene ro wa ne go ciep³a mo¿e byæ ogra ni -
czo ny przez ge o me triê po mie sz cze nia lub przez za dzia³anie sy ste mów ga œ ni -
czych. U¿y t ko w nik mo¿e wy ko rzy staæ w tym celu szty w ne ogra ni cze nie mocy
po ¿a ru przez za sto so wa nie wa r to œci ma ksy ma l nej lub po przez wy ko rzy sta nie
modu³u de te kcji, dziê ki któ re mu mo¿e zo staæ usta lo ny mo ment za dzia³ania
tryskacza, co z kolei definiuje maksymaln¹ moc po¿aru. 

2.3. Ko lu m na kon we kcy j na

Ró ¿ ne kon fi gu ra cje geo me try cz ne po mie sz czeñ wy ma gaj¹ za sto so wa nia ró ¿ -
nych wa rian tów ob li czeñ zwi¹za nych z ko lumn¹ kon we kcyjn¹ i ilo œci¹ dymu
wp³ywaj¹cego do wa r stwy gor¹cej. U¿y t ko w nik ma do dys po zy cji kolumny:
a) osio wo- sy me tryczn¹ (2 wa rian ty w za le ¿ no œci od wy so ko œci wa r stwy dymu),
b) ba l ko now¹ (w wa rian cie z ku r ty na mi lub bez),
c) okienn¹.

U¿y t ko w nik po wi nien wy braæ ro dzaj ko lu m ny sto so w nie do roz pa try wane go
problemu.
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Rys. 2. Modu³ mocy po ¿a ru



Oprócz typu ko lu my, u¿y t ko w nik mo¿e zde fi nio waæ, wy so koœæ pod sta wy pa -
li wa oraz pa ra me try okre œlaj¹ce stra ty ciep³a zwi¹zane z pro mie nio wa niem stre fy
p³omie ni oraz prze ka zy wa niem ciep³a do przegród budowlanych.

2.4. Dy mo twó r czoœæ

Pa ra me try spa la ne go pa li wa maj¹ wp³yw na sk³ad pro du któw spa la nia i za war -
toœæ cz¹stek sa dzy w wa r stwie dymu, co w kon se k wen cji wp³ywa miê dzy in ny mi
na za siêg wi do cz no œci, de te kcjê dymu oraz kwe stiê to ksy cz no œci œro do wi ska.
Klu czo we pa ra me try, któ re s¹ w tej chwi li bra ne pod uwa gê, to:
a) ciep³o spa la nia,
b) wyda j noœæ spa la nia,
c) maso wa pro du k cja dymu,
d) maso wa gê stoœæ op ty cz na dymu.

Po do b nie, jak w przy pa d ku mocy po ¿a ru, u¿y t ko w nik mo¿e: 
a) zde fi nio waæ pa ra me try pa li wa sa mo dzie l nie,
b) wy braæ ma te ria³ z bazy da nych,
c) wy braæ typ po mie sz cze nia/bu dyn ku z bazy da nych.

Wy bór typu bu dyn ku jest po no w nie opcj¹, któ ra zwa l nia u¿y tko w ni ka z po -
dej mo wa nia de cy zji, co do szcze gó³owych pa ra me trów spa la nych materia³ów.

2.5. De te k cja

De te k cja po ¿a ru mo¿e byæ rea li zo wa na po przez wy ko rzy sta nie de te kto rów
ciep³a (czu j ki ciep³a, try ska cze) oraz de te któ rów dymu (czu j ki pun kto we i li nio -
we). U¿y t ko w nik mo¿e wy ko rzy staæ czas de te kcji wy li czo ny w tym mo du le jako
in fo r ma cja wej œcio wa w in nych modu³ach.  

2.6. We nty la cja

Sy ste my we nty la cji po ¿a ro wej maj¹ du¿y wp³yw na œro do wi sko po ¿a ru, szcze -
gó l nie na tem pe ra tu rê wa r stwy dymu oraz jej wy so koœæ. U¿y t ko w nik ma mo ¿ li -
woœæ wy bo ru typu sy ste mu spo œród we nty la cji gra wita cy j nej i me cha ni cz nej lub
te¿ zde cy do waæ o zupe³nym bra ku we nty la cji. W ta kiej sy tu a cji u¿y t ko w nik
mo¿e spra w dziæ czy we nty la cja jest konieczna.

De fi niuj¹c pa ra me try sy ste mu we nty la cji gra wita cy j nej, u¿y t ko w nik mo¿e
de cy do waæ o po wie rz ch ni klap i otwo rów wlo to wych po wie trza kom pen sacy jne -
go oraz o wspó³czyn ni kach aero dyna mi cz nych oby d wu ty pów otwo rów. W przy -
pa d ku we nty la cji me cha ni cz nej do bo ro wi pod le ga in ten sy w noœæ wyci¹gu dymu
w m3/s oraz pa ra me try de cy duj¹ce o tym czy nie za cho dzi tzw. plu g ho ling, czy li
wyci¹g po wie trza ch³od nie jsze go. 

2.7. Ewa ku a cja

Modu³ ewa ku a cji za wie ra wsze l kie pa ra me try de cy duj¹ce o cza sie WCBE.
I tak s¹ to cza sy de te kcji, ala r mo wa nia, re a kcji lu dzi oraz sze ro ko œci wyjœæ ewa -
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kua cy j nych i d³ugo œci przejœæ ewa kua cy j nych. Cza sy re a kcji i roz po zna nia mog¹
byæ wpro wa dzo ne rê cz nie lub po œred nio po przez wy bór typu bu dyn ku oraz jego
ka te go rii sy ste mu zarz¹dza nia, ala r mo wa nia i z³o¿onoœci. 

Po no w nie sy stem po ma ga w ten spo sób u¿yt kow ni ko wi unikn¹æ nie pe w no œci
zwi¹za nej z nie zna jo mo œci¹ wa r to œci no r mo wych lub lite ra tu ro wych.

2.8. In ter we n cja

Szy b ki czas roz po czê cia dzia³añ ga œ ni czych jest po zy ty w nym czyn ni kiem
wp³ywaj¹cym po ten cja l nie na roz wój po ¿a ru i za cho wa nie kon stru kcji bu dyn ku,
zaœ wie dza na te mat pra wdo podo bne go cza su in ter we ncji stra ¿y po ¿a r nej jest
istotn¹ in fo r macj¹, któ ra nie kie dy mo¿e wp³yn¹æ na wy nik ana li zy po zio mu bez -
pie cze ñ stwa. Dla te go te¿ u¿y t ko w nik ma mo ¿ li woœæ szy b kie go usta le nia pro gno -
zowa ne go cza su do ja z du i roz po czê cia dzia³añ przez za stê py Pa ñ stwo wej Stra ¿y
Po ¿a r nej. Wyko rzy sty wa na jest do tego baza wspó³rzêd nych geo gra fi cz nych
wszy stkich jed no stek PSP w kra ju, oraz al go rytm wy li cza nia cza su prze ja z du
z pun ktu A do punktu B udostêpniony przez firmê Google.

U¿y t ko w nik mo¿e szy b ko wytyczyæ na ma pie wizu a li za cjê tra sy do ja z du za -
stê pu z naj bli ¿ szej jed no stki do mie j s ca po¿aru.
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Rys. 3. Modu³ ewa ku a cji



2.9. Kry te ria

Modu³ kry te riów s³u¿y do okre œle nia kry te rium lub ze sta wu kry te riów, któ re
bra ne s¹ pod uwa gê przy usta la niu Do stê p ne go Cza su Bez pie cz nej Ewa ku a cji.
U¿y t ko w nik mo¿e usta liæ jako kry te rium, np. wy so koœæ wa r stwy dymu, jej tem -
pe ra tu rê, za siêg wi dzia l no œci lub kry ty cz ny po ziom to ksy cz no œci. Byæ mo¿e li sta
ta bê dzie roz sze rzo na o stê¿enie tlenku wêgla.
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Rys. 4. Modu³ in ter we ncji

Rys. 5. Wy ty czo na tra sa do ja z du za stê pów stra ¿y do obie ktu



2.10. Wra ¿ li woœæ

Modu³ wra ¿ li wo œci jest prze wi dzia ny
jako na rzê dzie po mo c ni cze, dziê ki któ re -
mu u¿y t ko w nik mo¿e zba daæ wp³yw
zmien no œci okre œlo ne go pa ra me tru wej œ -
cio we go na rozk³ad wa r to œci pa ra me trów
wyj œcio wych, g³ów nie Do stê p ne go Cza su
Bez pie cz nej Ewa ku a cji. Dziê ki temu u¿yt -
ko w nik ma mo ¿ li woœæ iden ty fi ka cji pa ra -
me trów o naj wiê kszej wa dze i wp³ywie na
wy nik ko ñ co wy. Zna cze nie tego modu³u
jest wiêc w du ¿ej mie rze info rma cy j ne
i edu ka cy j ne. 

2.11. Ry zy ko

Modu³ ry zy ka po zwa la na ana li zê pro -
ba bi li styczn¹, w któ rej u¿y t ko w nik de fi -
niu je rozk³ady sta ty sty cz ne g³ów nych pa -
ra me trów wej œcio wych, a sy stem wy ko -
rzy sta me to dê Mon te Ca r lo do ob li cze nia
rozk³adów sta ty sty cz nych cza sów DCBE
i WCBE, co mo¿e byæ wy ko rzy sta ne jako
bar dziej w³aœci wy spo sób prze pro wa dza -
nia ana liz z za kre su in ¿y nie rii bez pie cze ñ -

stwa po ¿a ro we go w sy tu a cji nie pe w no œci co do pa ra me trów wej œcio wych. Me to da 
Mon te Ca r lo po le ga na prze pro wa dze niu du ¿ej li cz by, np. 1000 sy mu la cji czy li 
prze bie gów al go ry t mu obli cze nio we go, gdzie do ka ¿ de go prze bie gu lo so wa ne s¹
pa ra me try wej œcio we zgod nie z rozk³adami zdefiniowanymi przez u¿ytkownika.
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Rys. 6. Modu³ wra ¿ li wo œci

Rys. 7. Wy kres wra ¿ li wo œci – za kres
zmien no œci cza su DCBE w fun kcji

okre œlo ne go za kre su pa ra me tru alfa 



Wy nik pra cy tego modu³u jest pre zen -
to wa ny w po sta ci wy kre su s³up ko we go re -
pre zen tuj¹cego rozk³ady oby d wu ana li zo -
wa nych cza sów (rys. 8). Ich wza je m na
po zy cja lub sto pieñ prze ni ka nia siê jest
miar¹ i wska Ÿ ni kiem ryzyka.

3. Wizu a li za cja wy ni ków

Wy ni ki pra cy sy ste mu pre zen to wa ne
s¹ w spo sób in ter akty w ny za po moc¹ gru -
py wy kre sów uka zuj¹cych prze bie gi klu -
czo wych wie l ko œci oraz do da t ko wo
rozk³ady sta ty sty cz ne zwi¹zane z ana liz¹
ry zy ka oraz ana liz¹ wra ¿ li wo œci.

Przyk³ado we wykre sy 9, 10, 11 po -
chodz¹ z mo du³u da nych wyj œcio wych.
Wi do cz ne na wy kre sach li nie pio no we
i po zio me oz na czaj¹:
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Rys. 9. Wy kres wy so ko œci pod sta wy wa r stwy
dymu Rys. 10. Wy kres tem pe ra tu ry wa r stwy dymu

Rys. 8. Wizu a li za cja pra cy modu³u ry zy ka
– wy kres rozk³adów pra wdopo dobie ñ stwa

wyst¹pie nia okre œlo nych cza sów DCBE
i WCBE



a) wa r to œci kry te riów (np. wy so koœæ wa r -
stwy, tem pe ra tu ra) oraz wy li czo ne cza -
sy wyst¹pie nia wa run ków, w któ rych
wa r to œci te s¹ prze kro czo ne,

b) cza sy DCBE i WCBE,
c) czas in ter we ncji stra ¿y.

4. Baza danych parametrycznych
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Rys. 11. Wy kres re pre zen tuj¹cy prze bieg
ewa ku a cji

Rys. 12. Ogó l ny wi dok bazy da nych



Baza da nych za wie ra zbiór pa ra me trów, któ re mog¹ byæ wy ko rzy sta ne w ob li -
cze niach. S¹ to:
a) dane chara ktery sty cz nych dla da ne go typu po mie sz czeñ i bu dy nków wspó³- 

czyn ni ków alfa, ty po wych ma te ria³ów pa l nych i cha ra kte ry sty ki osób,
b) dane ter mofi zy cz ne do tycz¹ce ma te ria³ów pa l nych,
c) krzy we eks pery men tal ne roz wo ju po ¿a ru,
d) dane geo gra fi cz ne jed no stek stra ¿y po ¿a r nej.

Li te ra tu ra

[1] BS 7974 BS 7974:2001  Ap p li ca tion of fire sa fe ty en gi ne e ring prin ci p les to the de sign
of bu i l dings. Code of pra cti ce.

[2] CFAST – Con so li da ted Mo del of Fire Growth and Smo ke Trans port (Ve r sion 6) – Te ch -
ni cal Re fe ren ce Gu i de, NIST Spe cial Pu b li ca tion 1026.
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Piotr TOFI£O

Ma rek KO NE CKI

Je rzy GA£AJ

Wa l de mar JA SKÓ£OWSKI

Nor bert TU Œ NIO

Ma r cin CISEK

The System of Expertise Evaluation
of Fire Threat and Fire Risk in Buildings

The ar ti c le de scri bes the sy stem of ex pe r ti se eva lu a tion of fire thre at and 
fire risk in bu i l dings. The sy stem is pre sen t ly be ing de ve lo ped in the Main
Scho ol of Fire Se r vi ce. In or der to equ ip the gro ups of de si g ners, spe cia lists
and ve ri fi ca tion bo dies with unde r stan dab le and easy ava i la b le to ols, it is
ne ces sa ry to bu ild such a sy stem. It will be de ve lo ped ac cor ding to the
ne eds, to sup port and im pro ve the sta te de si g ning and con stru c ting pro cess 
in the area of fire safety engineering.

The sy stem of fers the fol lo wing pa ra me tric and ana ly ti cal mo du les:
pre mi ses ge o me try, fire strength, con ve c tion co lumn, smo ke ge ne ra tion,
de te c tion, ven ti la tion, eva cu a tion, in ter ven tion, con stru c tion, sen si ti vi ty
cri te ria, risk. 

Keywords: threat assesment, risk, ventilation, evacuation, intervention.
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Szko³a G³ówna S³u¿by Po ¿a r ni czej, Ka te dra Bez pie cze ñ stwa Bu do w li,

Zak³ad Te ch ni cz nych Sy ste mów Zabezpieczeñ

Wp³yw wy bra nych wa run ków atmo sfe ry cz nych na
czas re ten cji ga zów ga œ ni czych

1. Ga sze nie ga za mi ga œ ni czy mi

Ga sze nie po ¿a rów za po moc¹ ga zów ga œ ni czych cha ra kte ryzu je naj mnie j szy -
mi stra ta mi zwi¹za ny mi z dzia³aniem œro d ka ga œ ni cze go, spo œród wszy stkich
wspó³cze œ nie zna nych œro d ków ga œ ni czych. Z tego wzglê du gazy ga œ ni cze zna j -
duj¹ za sto so wa nie prze de wszy stkim tam, gdzie g³ówn¹ wa r toœæ sta no wi prze cho -
wy wa ne mie nie – ser we ro w nie, ar chi wa, mu zea. Po wszech nym przy pa d kiem jest
sto so wa nie ga zów ga œ ni czych w sta³ych urz¹dze niach ga œ ni czych ga zo wych
(SUG - ga zo wych), dzia³aj¹cych przez ca³ko wi te wype³nie nie chro nio ne go po miesz -
cze nia. Urz¹dze nia te po sia daj¹ za pas gazu ga œ ni cze go zma gazy no wa ny w bu t -
lach pod ci œ nie niem, po³¹czo nych z ru ro ci¹giem za ko ñ czo nym dy sza mi.
Wy³ado wa nie gazu na stê pu je auto ma ty cz nie po wy kry ciu po ¿a ru przez czu j ki
po ¿a ro we lub rê cz nie, po przez wci œ niê cie przy ci sku „Start Ga sze nia”. Dy sze wy -

Sku te cz noœæ ga sze nia ga za mi ga œ ni czy mi za po moc¹ sta³ych urz¹dzeñ ga œ -

ni czych (SUG) za le ¿y od cza su utrzy my wa nia stê ¿e nia, tzw. cza su re ten cji.

Od po wie d nio d³ugi czas re ten cji umo ¿ li wia wych³od ze nie Ÿród³a po ¿a ru

oraz in ter we ncjê ekip ra to w ni czych. Na d³ugoœæ cza su re ten cji ma wp³yw

prze de wszy stkim szcze l noœæ po mie sz cze nia oraz ró ¿ ni ca gê sto œci mie sza -

ni ny ga œ ni czej i ota czaj¹cego po wie trza. Gê stoœæ ga zów uza le ¿ nio na jest od

wa run ków kli ma ty cz nych, w szcze gó l no œci: ci œ nie nia, tem pe ra tu ry i za wa r -

to œci pary wod nej. Na pod sta wie ana li zy prze pro wa dzo nej w opa r ciu o wy -

bra ny mo del sto so wa ny do wy zna cza nia cza su re ten cji, wy ka za no ¿e

po mi ja nie wp³ywu tych wie l ko œci mo¿e wi¹zaæ siê z isto t nym b³êdem przy

wy zna cza niu cza su re ten cji ga zów o gê sto œciach bli skich gê sto œci po wie -

trza.

S³owa klu czo we: SUG - ga zo we, czas re ten cji, gazy ga œ ni cze.
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lo to we s¹ do bie ra ne i roz mie sz cza ne w taki spo sób, aby po wy³ado wa niu
nast¹pi³o rów no mie r ne roz pro wa dze nie gazu ga œ ni cze go w ca³ej prze strze ni
chro nio ne go po mie sz cze nia. Gaz ga œ ni czy po wy³ado wa niu z bu t li two rzy z po -
wie trzem zna j duj¹cym siê w po mie sz cze niu tzw. mie sza ni nê ga œ nicz¹, w któ rej stê -
¿e nie gazu jest rów ne stê ¿e niu pro je kto we mu cp.

Gazy ga œ ni cze obe c nie sto so wa ne w sta³ych urz¹dze niach ga œ ni czych,
dzia³aj¹cych przez ca³ko wi te wype³nie nie mo ¿ na po dzie liæ na dwie gru py: chlo -
rowco po chod ne wêglo wo do rów i gazy obo jê t ne. Inne gazy, jak ha lo ny czy dwu t le nek
wê gla, sto so wa ne s¹ bar dzo rza d ko we wspó³cze s nych urz¹dze niach ga œ ni czych.
Zgod nie z no men kla tur¹ wpro wa dzon¹ przez NFPA (Na tio nal Fire Pro te c tion As -
so cia tion) chlo rowco po chod ne wê glo wo do rów i gazy obo jê t ne nosz¹ wspóln¹ na -
zwê: czy ste œro d ki ga œ ni cze. Chlo rowco po chod ne wê glo wo do rów na zy wa ne s¹ rów nie¿
za mien ni ka mi ha lo nów, po nie wa¿ po sia daj¹ sze reg cech wspó l nych z ha lo na mi.
Zbu do wa ne s¹ naj czê œciej na ba zie me ta nu CH4 lub eta nu C2H6, w któ rych je den
lub wszy stkie ato my wo do ru zast¹pio ne zo sta³y ato ma mi chlo ru, flu o ru, jodu lub
od po wied ni mi kom bi na cja mi. Gazy obo jê t ne sto so wa ne do ce lów ga œ ni czych to
azot, ar gon i ich mie sza ni ny, w jed nym przy pa d ku z nie wielk¹ do mieszk¹ CO2.
Gazy obo jê t ne po sia daj¹ ce chy zde cy do wa nie ró ¿ ne od ha lo nów. Ich dzia³anie
ga œ ni cze po le ga na ob ni ¿e niu stê ¿e nia tle nu w za bez pie cza nym po mie sz cze niu.
Gazy obo jê t ne s¹ ca³ko wi cie nie szko d li we pod wzglê dem eko lo gi cz nym. Chlo -
rowco po chod ne wê glo wo do rów, z jed nym wyj¹tkiem, po sia daj¹ zna cz ny czas ¿y -
cia w at mo s fe rze oraz po ten cja³ ocie p la nia kli ma tu. Po wy ¿sze ce chy za wa¿y³y
o za ka zie sto so wa nia chlo rowco po chod nych wêglowodorów w niektórych kra -
jach europejskich (np. Austria, Szwajcaria).

Me cha ni z my ga œ ni cze aktu a l nie sto so wa nych ga zów ga œ ni czych po le gaj¹ na:
a) ob ni ¿e niu stê ¿e nia tle nu w po mie sz cze niu – gazy obo jê t ne (azot, ar gon, Ar go -

nit, Ine r gen), lub
b) b¹dŸ fi zy cz nym i/lub che mi cz nym od dzia³ywa niu na p³omieñ – chlo rowco -

po chod ne wê glo wo do rów (FM200, Novec 1230). 
Przy ga sze niu ga za mi efekt ch³od ze nia pa li wa lub Ÿród³a zap³onu wy stê pu je

w sto p niu mar gi na l nym. Je ¿e li stê ¿e nie gazu ga œ ni cze go w chro nio nej prze strze -
ni ob ni ¿y siê zbyt szy b ko, to ist nie je mo ¿ li woœæ po wsta nia wtó r ne go po ¿a ru. St¹d
po mie sz cze nia za bez pie cza ne ga za mi po win ny byæ na tyle szcze l ne, by do sta te cz -
nie d³ugo utrzy maæ wy ma ga ne stê ¿e nie gazu ga œ ni cze go, na okre œlo nych wy so ko -
œciach po mie sz cze nia, czy li za pe w niæ wy ma ga ny czas retencji.

2. Mo de le sto so wa ne do ob li cza nia cza su re ten cji

2.1. Przegl¹d mo de li

Czas re ten cji gazu w po mie sz cze niu mo ¿ na okre œliæ na dwa spo so by:
1) wy³ado waæ gaz ga œ ni czy do po mie sz cze nia chro nio ne go i zmie rzyæ zmia ny

stê ¿e nia gazu w cza sie na od po wied nich wy so ko œciach;
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2) wy ko naæ test szcze l no œci me tod¹ we nty la to rów drzwio wych i na pod sta wie
wy ni ków te stu, sto suj¹c od po wied ni mo del wyp³ywu gazu z po mie sz cze nia,
ana li ty cz nie wy zna czyæ zmia ny stê ¿e nia gazu ga œ ni cze go w cza sie na od po -
wied nich wy so ko œciach.
Pie r wsza me to da jest prze de wszy stkim ko szto w na, nie jest za le ca na przez nor -

my i st¹d sto su je siê j¹ rza d ko. Sto suj¹c drug¹ me to dê na le ¿y pos³u¿yæ siê od po -
wied nim mo de lem wyp³ywu gazu z po mie sz cze nia. Ka ¿ dy ze zna nych mo de li
zak³ada do sko na³e wy mie sza nie gazu w tra kcie jego wy³ado wy wa nia ze zbio r ni -
ków. Otrzy my wa na jest mie sza ni na ga œ ni cza sk³adaj¹ca siê z gazu ga œ ni cze go oraz
po wie trza, któ re zna j du je siê w po mie sz cze niu. Mie sza ni na ta na stê p nie wyp³ywa 
do lny mi nie szcze lno œcia mi, a gó r ny mi wp³ywa po wie trze. Me cha ni z mem na pê -
dzaj¹cym wyp³yw jest ró ¿ ni ca gê sto œci po wie trza na zewn¹trz po mie sz cze nia r0

i gê sto œci mie sza ni ny ga œ ni czej rm. Obe c nie sto so wa ne s¹ na stê puj¹ce mo de le do
wy zna cza nia cza su re ten cji:
a) mo del z ostr¹ gra nic¹ roz dzia³u miê dzy mie sza nin¹ ga œ nicz¹ a nap³ywaj¹cym

po wie trzem (rys. 1) – gra ni ca roz dzia³u ob ni ¿a siê w cza sie, stê ¿e nie gazu
zmie nia siê sko ko wo od stê ¿e nia pro je kto we go w mie sza ni nie do zera ponad
mie sza nin¹ – mo del sto so wa ny w no r mie NFPA 2001:2012 [1];

b) mo del z sze rok¹ gra nic¹ roz dzia³u miê dzy mie sza nin¹ ga œ nicz¹ a nap³ywaj¹cym 
po wie trzem (rys. 2) – gra ni ca roz dzia³u roz sze rza siê w cza sie, stê ¿e nie ponad
mie sza nin¹ zmie nia siê li nio wo, od stê ¿e nia pocz¹tko we go w mie sza ni nie do
zera przy su fi cie – mo del sto so wa ny w no r mach PN EN 15004-1:2008 [2];

c) mo del z jed no rodn¹ mie sza nin¹ ga œ nicz¹ w ca³ej prze strze ni chro nio nej (rys. 3)
– wraz z up³ywem cza su na stê pu je rów no mie r ne roz cie ñ cza nie mie sza ni ny
ga œ ni czej przez nap³ywaj¹ce po wie trze – mo del sto so wa ny w PN EN
15004-1:2008 oraz NFPA 2001:2012, pod wa run kiem wy stê po wa nia wy mu -
szo ne go mie sza nia ga zów w ku ba tu rze chro nio nej, np. pra ca kli maty za to rów,
w obie gu za mkniê tym.
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Rys. 1. Sche mat mo de lu z ostr¹ gra nic¹
roz dzia³u

Fig. 1. Sche ma tic of mo del with sharp in ter fa ce

 

Rys. 2. Sche mat mo de lu z sze rok¹ gra nic¹
roz dzia³u

Fig. 2. Sche ma tic of mo del with wide in ter fa ce



2.2. Obliczanie czasu retencji wg modelu z szerok¹ granic¹ rozdzia³u

Do ana liz pro wa dzo nych w ar ty ku le wy bra no wyko rzy sty wa ny w no r mie eu -
ro pe j skiej mo del z sze rok¹ granic¹ rozdzia³u, sto so wa ny do przy pa d ków, w któ rych 
po wy³ado wa niu, mie sza ni na ga œ ni cza swo bod nie opa da i nie wy stê pu je wy mu -
szo ne mie sza nie ga zów. W mo de lu tym stru mieñ mie sza ni ny ga œ ni czej
wyp³ywaj¹cej przez do l ne nie szcze l no œci pomieszczenia w danej chwili opisuje
równanie (1):

(1)

nwyp – stru mieñ ob jê to œcio wy wyp³ywaj¹cej mie sza ni ny,
r0 – gê stoœæ po wie trza,
rm – gê stoœæ mie sza ni ny,
Hgr – wy so koœæ gra ni cy roz dzia³u,
n – wyk³ad nik za le ¿ ny od cha ra kte ry styki nie szcze l no œci, uzy ski wa ny na pod sta -
wie te stu szcze l no œci,
a – wspó³czyn nik, za le ¿ ny od cha ra kte ry sty ki otwo ru, uzy ski wa ny z te stu szcze l -
no œci,
A – po wie rz ch nia otwo ru (nie szcze l no œci),
in de ksy g, d – od po wie d nio gó r ne i do l ne nie szcze l no œci,
k – sta³a upra sz czaj¹ca.

Po nie wa¿ stru mieñ wyp³ywaj¹cej mie sza ni ny ga œ ni czej jest rów ny stru mie -
nio wi opa da nia mie sza ni ny w po mie sz cze niu, prê d koœæ opa da nia mie sza ni ny
przy j mu je po staæ równania ró¿niczkowego (2).
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Rys. 3. Sche mat mo de lu z jed no rodn¹ mie sza nin¹
Fig. 3. Sche ma tic of mo del with con ti nu o us mi xing
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(2)

Ap – prze krój po prze cz ny po mie sz cze nia.
Roz wi¹zuj¹c rów na nie (2) otrzy mu je siê wzór umo ¿ li wiaj¹cy ob li cze nie cza su, 

po któ rym nast¹pi spa dek gra ni cy mie sza ni ny ga œ ni czej do okre œlo ne go po zio mu 
(3).

(3)

Hgr – wy so koœæ, na któ rej bê dzie gra ni ca roz dzia³u po cza sie t;
V – ku ba tu ra po mie sz cze nia;
H0 – wy so koœæ po mie sz cze nia.
F – sto su nek po wie rz ch ni nie szcze l no œci w do lnej czê œci po mie sz cze nia do ca³ko -
wi tej po wie rz ch nie nie szcze l no œci,
k1, n – wspó³czyn ni ki cha ra kte ry zuj¹ce nie szcze l no œci w po mie sz cze niu, uzy ski -
wa ne na pod sta wie te stu szcze l no œci.

Rów na nie (3) sto so wa ne jest w za rów no w mo de lu z ostr¹ gra nic¹ roz dzia³u, jak
rów nie¿ w mo de lu z sze rok¹ gra nic¹ rozdzia³u. Przy czym w mo de lu z sze rok¹ gra -
nic¹ w mie j s ce Hgr na le ¿y wpro wa dziæ tzw. wy so koœæ ek wi wa lentn¹ He. He jest
wy so ko œci¹, przy któ rej ci œ nie nie hy dro sta tycz ne mie sza ni ny oraz wa r stwy gra -
ni cz nej nad ni¹, jest ta kie samo jak ci œ nie nie mie sza ni ny o wy so ko œci Hgr w mo de -
lu z ostr¹ granic¹.

(4)

cp – stê ¿e nie pro je kto we,
cmin – stê ¿e nie mi ni ma l ne, za pe w niaj¹ce ga sze nie.

2.3. Kryteria oceny pomieszczenia

Okre œlaj¹c wy mga ny czas re ten cji w za bez pie cza nym po mie sz cze niu na le ¿y
usta liæ na stê puj¹ce kryteria oceny:
a) wy so koœæ, na któ rej ma byæ utrzy my wa ne stê ¿e nie gazu ga œ ni cze go,
b) mi ni maln¹ wa r toœæ stê ¿e nia gazu ga œ ni cze go.

Po wy ¿sze kry te ria ró ¿ nie s¹ przy j mo wa ne w no r mach pro je kto wych. Czas re -
ten cji wg no r my PN-EN 15004 [2] mie rzo ny jest od chwi li osi¹gniê cia w po miesz -
cze niu pro je kto we go stê ¿e nia gazu ga œ ni cze go cp, do chwi li gdy na 10% i 50%,

200 Zeszyty Naukowe SGSP nr 47 (3) 2013

p

n
gr

p

wypgr

A

tHk

A

tv

dt

tdH
1

))(()()(
==

Fkn

HH

F

F

g

H

V
t

n
gr

n

n

n/

m

m

n

1

11

0
1

0

0

00 )1(

)(

1

22

-

-

÷
÷
÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç
ç
ç

è

æ

÷
ø

ö
ç
è

æ

-
+

-
÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
=

--

-

rr

rr

r

min

p
gre

c

c
HHHH

2
)( 00 --=



i 90% wy so ko œci po mie sz cze nia, stê ¿e nie gazu ga œ ni cze go prze kra cza 85% stê ¿e -
nia pro je kto we go, czy li cmin = 0,85 cp. D³ugoœæ cza su re ten cji do bie ra na jest od po -
wie d nio do cha ra kte ru za bez pie cza nego po mie sz cze nia oraz mo ¿ li wo œci pod jê cia
dzia³añ ra to w ni czych przez prze szko lo ny per so nel, przy czym nie mo¿e byæ kró t -
szy ni¿ 10 mi nut.

W no r mie NFPA 2001 [1], mi ni maln¹ wy so koœæ chro nion¹ okre œla indy -
widu a l nie dla ka ¿ de go po mie sz cza nia, w za le ¿ no œci od lo ka li za cji ma te ria³ów
pa l nych. Stê ¿e nie mi ni ma l ne przy je to rów nie¿ na po zio mie 85% stê ¿e nia pro je k -
to we go.

3. Wp³yw temperatury, ciœnienia i wilgotnoœci na czas retencji

Gê stoœæ ga zów uza le ¿ nio na jest od tem pe ra tu ry i ci œ nie nia. W przy pa d ku po -
wie trza do cho dzi je sz cze do da t ko wy czyn nik – wi l go t noœæ. Ró ¿ ni ca miê dzy gê -
sto œci¹ po wie trza r0 ota czaj¹cego chro nio ne po mie sz cze nie, a gê sto œci¹ mie sza ni -
ny ga œ ni czej rm wewn¹trz po mie sz cze nia wp³ywa na d³ugoœæ cza su re ten cji
zgod nie z rów na niem (3). 

3.1. Gêstoœæ powietrza

Ob li cze nia wy ko ny wa ne wg aktu a l nych norm zak³adaj¹ sta³¹ gê stoœæ po wie -
trza 1,205 kg/m3 PN EN 15004 [2] oraz 1,202 kg/m3 NFPA 2001 [1]. Wa r to œci te
od po wia daj¹ gê sto œci po wie trza su che go pod ci œ nie niem 1013,25 hPa przy tem -
pe ra tu rze 20°C. Mimo przy jê cia tych sa mych wa run ków wy stê pu je roz bie ¿ noœæ
miê dzy no r ma mi co do gê sto œci po wie trza. Po mi ja ny jest fakt, ¿e gê stoœæ po wie -
trza zmie nia siê w za le ¿ no œci od ci œ nie nia, tem pe ra tu ry i wil go t no œci zgod nie
z rów na niem (5).

(5)

r0 – gê stoœæ po wie trza wil go t ne go [kg/m3],
p – ci œ nie nie [Pa],
T – tem pe ra tu ra [K],
j – wi l go t noœæ wzglêd na [%], 
e – aktu a l na prê ¿ noœæ pary [Pa], e=E2 · j/100,
E1 – ma ksy ma l na prê ¿ noœæ pary [kg/m3],
Rps – indy widu a l ne, sta³a ga zo wa po wie trza su che go [J/kg · K],
RH2O – indy widu a l ne, sta³a ga zo wa pary wod nej [J/kg · K].

Gê stoœæ po wie trza ob li czo na za po moc¹ rów na nia (5) wy no si 1,2041 kg/m3 i ta
wa r toœæ bê dzie przy j mo wa na do da l szych obliczeñ.

Ana li zuj¹c mo ¿ li we ci œ nie nia, tem pe ra tu ry wy stê puj¹ce na da nym ob sza rze
oraz pe³en za kres wil go t no œci po wie trza, mo ¿ na wy zna czyæ skra j ne gê sto œci po -
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wie trza w da nych wa run kach kli ma ty cz nych. W ta be li 1 przy jê to ma ksy ma l ne
i mi ni ma l ne wa r to œci za no to wa ne w Pol sce – ci œ nie nie znor mali zo wa ne od 970
do 1050 hPa, tem pe ra tu rê od –35 do 35°C oraz wy so ko œci od 0 do 1000 m n.p.m.
Gê stoœæ mi ni maln¹ po wie trza ob li czo no dla ci œ nie nia znor mali zowa ne go
970 hPa, wy so ko œci 1000 m n.p.m., tem pe ra tu ry 35°C i wil go t no œci wzglêd nej po -
wie trza 100%. Gê stoœæ ma ksy maln¹ ob li czo no dla ci œ nie nia 1050 hPa, wy so ko œci
0 m n.p.m., tem pe ra tu ry –35°C i wil go t no œci wzglêd nej 0%.

Ta be la 1. Gê stoœæ po wie trza w ró ¿ nych wa run kach kli ma ty cz nych
Ta b le 1. The air de nsi ty in dif fe rent cli ma tic con di tions

Ci œ nie nie rze czy wi ste
[hPa]

Tem pe ra tu ra
[°C]

Wi l go t noœæ wzglêd na
[%]

Gê stoœæ po wie trza
[kg/m3]

1013,25 20 0% 1,2041

868 35 100% 0,9575

1050 –35 0% 1,5360

Z ta be li 1 wy ni ka, ¿e przy jê cie sta³ej wa r to œci gê sto œci po wie trza mo¿e byæ
oba r czo ne b³êdem siê gaj¹cym 27%. 

3.2. Gêstoœæ gazu gaœniczego

Gê stoœæ gazu ga œ ni cze go zmie nia siê w za le ¿ no œci od ci œ nie nia i tem pe ra tu ry
zgod nie z równaniem stanu.

(6)

Rg – indy widu a l ne, sta³a ga zo wa gazu ga œ ni cze go.
rg – gê stoœæ gazu ga œ ni cze go.

Gaz ga œ ni czy nie za wie ra pary wod nej, wiêc wi l go t noœæ go nie do ty czy. Gê -
stoœæ mie sza ni ny ga œ ni czej uza le ¿ nio na jest od stê ¿e nia gazu ga œ ni cze go i gêstoœci 
powietrza.

(7)

rm – gê stoœæ mie sza ni ny ga œ ni czej,
r0 – gê stoœæ po wie trza,
cp – stê ¿e nie pro je kto we gazu ga œ ni cze go.

W ta be li 2 przed sta wio no ró ¿ ni cê gê sto œci po wie trza i gê sto œci mie sza nin ga œ -
ni czych w ty po wych stê ¿e niach pro je kto wych w wa run kach no r mo wych, tj. przy
ci œ nie niu 1013,25 hPa, tem pe ra tu rze 20°C i ze ro wej wil go t no œci po wie trza.
Oprócz znor mali zo wa nych ga zów ga œ ni czych za wa r to rów nie¿ mie sza ni nê
92%N2–8%Ar, któ ra w tych wa run kach ma gê stoœæ blisk¹ gê sto œci po wie trza.

Po nie wa¿ gaz ga œ ni czy po wy³ado wa niu do po mie sz cze nia chro nio ne go bê -
dzie rów nie¿ pod le ga³ od dzia³ywa niu pa nuj¹cego tam ci œ nie nia i tem pe ra tu ry,
to te¿ i jego gê stoœæ ule g nie zmia nie. Na su wa siê py ta nie w jaki spo sób zmia ny wa -
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run ków kli ma ty cz nych mog¹ wp³yn¹æ na ró ¿ ni cê gê sto œci mie sza ni ny ga œ ni czej
i ota czaj¹cego po wie trza rm – r0.

Ta be la 2. Ró ¿ ni ca gê sto œci mie sza nin ga œ ni czych i po wie trza
Ta b le 2. Dif fe ren ce be twe en of agen t -a ir mi x tu re and air

Gaz ga œ ni czy Stê ¿e nie pro je kto we
Ró ¿ ni ca gê sto œci mie sza ni ny
ga œ ni czej i po wie trza [kg/m3]

NOVEC 1230 5,3% 0,67

FM-200 8,5% 0,52

Ar go nit 40,3% 0,084

Ni tro gen 40,3% 0,016

92%N2–8%Ar 40,3% 0,00025

3.3. Wp³yw warunków klimatycznych na ró¿nicê gêstoœci mieszaniny
gaœniczej wewn¹trz pomieszczenia i otaczaj¹cego je powietrza

Ana li zie pod da no dwa przy pa d ki:
a) po mie sz cze nie chro nio ne zna j du je siê wewn¹trz bu dyn ku i jego prze gro dy

gra nicz¹ z prze strze nia mi o po do bnych pa ra me trach po wie trza, 
b) prze gro dy po mie sz cze nia gra nicz¹ bez po œred nio z oto cze niem bu dyn ku.

Dla po szcze gó l nych przy pa d ków przy jê to na stê puj¹ce wa run ki skrajne: 
a) wa run ki kli ma ty cz ne wewn¹trz i na zewn¹trz ta kie same jak tem pe ra tu ra:

18–26oC, ci œ nie nie rze czy wi ste 868–1050 hPa, wi l go t noœæ po wie trza 40–60%,
b) wa run ki kli ma ty cz ne wewn¹trz: tem pe ra tu ra 18–26°C, ci œ nie nie rze czy wi ste

868–1050 hPa, wi l go t noœæ po wie trza 40–60%; wa run ki kli ma ty cz ne na
zewn¹trz: tem pe ra tu ra –35 do 35°C, ci œ nie nie rze czy wi ste jak wewn¹trz, wi l -
go t noœæ po wie trza 0–100%.
Wy ni ki ob li czeñ dla wa run ków kli ma ty cz nych, w któ rych ró ¿ ni ca gê sto œci

osi¹ga³a naj wiê ksze wa r to œci, przed sta wio no w tabelach 3 i 4.

Ta be la 3. Ró ¿ ni ca gê sto œci mie sza nin ga œ ni czych i po wie trza w nie ko rzy st nych wa run kach kli -
ma ty cz nych

Ta b le 3. Dif fe ren ce be twe en of agen t -a ir mi x tu re and air in ad ve r se cli ma tic con di tions

Gaz ga œ ni czy Wa run ki kli ma ty cz ne
Ró ¿ ni ca gê sto œci mie sza ni ny
ga œ ni czej i po wie trza [kg/m3]

No vec 1230 tw = tz = 18°C,
p= 1050 hPa, jw = jz = 60%

0,70
(wa run ki no r mo we: 0,67)

FM 200 tw = tz = 18°C,
p= 1050 hPa, jw = jz = 60%

0,54
(wa run ki no r mo we: 0,52)

Ar go nit (50%N2–50%Ar) tw = tz = 18°C,
p= 1050 hPa, jw = jz = 60%

0,090
(wa run ki no r mo we: 0,084)

Ni tro gen (100%N2) tw = tz = 18°C,
p= 1050 hPa, jw = jz = 40%

–0,015
(wa run ki no r mo we: –0,016)

92%N2–8%Ar tw = tz = 26°C,
p= 970 hPa, jw = jz = 60%

0,0038
(wa run ki no r mo we: 0,00025)
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Ta be la 4. Ró ¿ ni ca gê sto œci mie sza nin ga œ ni czych i po wie trza w nie ko rzy st nych
wa run kach kli ma ty cz nych

Ta b le 4. Dif fe ren ce be twe en of agen t -a ir mi x tu re and air in ad ve r se cli ma tic con di tions

Gaz ga œ ni czy Wa run ki kli ma ty cz ne
Ró ¿ ni ca gê sto œci mie sza ni ny
ga œ ni czej i po wie trza [kg/m3]

No vec 1230 tw = 18°C, tz = 35°C,
p = 1050 hPa, jw = 40%,  jz= 100%

0,79
(wa run ki no r mo we: 0,67)

FM 200 tw = 18°C, tz = 35°C,
p = 1050 hPa, jw = 40%,  jz= 100%

0,58
(wa run ki no r mo we: 0,52)

Ar go nit (50%N2–50% Ar) tw = 26°C, tz = –35°C,
p = 1050 hPa, jw = 60%,  jz= 0%

–0,22
(wa run ki no r mo we: 0,084)

Ni tro gen tw = 26°C, tz = –35°C,
p = 1050 hPa, jw = 60%,  jz= 0%

–0,31
(wa run ki no r mo we: –0,016)

92%N2–8%Ar tw = 26°C, tz = –35°C,
p = 1050 hPa, jw = 60%,  jz= 0%

–0,29
(wa run ki no r mo we: 0,0025)

Na pod sta wie wa r to œci przed sta wio nych w ta be lach 3 i 4 mo ¿ na stwier dziæ, ¿e
wa run ki kli ma ty cz ne wp³ywaj¹ na ró ¿ ni cê gê sto œci mie sza ny ga œ ni czej i ota -
czaj¹cego po wie trza. Szcze gó l nie nie ko rzy st nym przy pa d kiem jest sy tu a cja, gdy
prze gro dy po mie sz cze nia gra nicz¹ bez po œred nio z oto cze niem bu dyn ku. Po zo -
sta je py ta nie jak wa run ki kli ma ty cz ne przek³adaj¹ siê na d³ugoœæ cza su re ten cji?

3.4. Wp³yw warunków klimatycznych, d³ugoœæ czasu retencji

W celu okre œle nia wp³ywu wa run ków kli ma ty cz nych na d³ugoœæ cza su re ten -
cji prze pro wa dzo no ob li cze nia zgod nie z mo de lem z sze rok¹ gra nic¹ rozdzia³u
wyko rzy sty wa nym w no r mie PN EN 15004:2008. Przy jê to po mie sz cze nie o ku -
ba tu rze 70 m3, wy so ko œci 2,8 m. Nie szcze l no œci wy zna czo ne na pod sta wie te stu
szcze l no œci wy no si³y 377 cm2 (n=0,2191; k1=0,0374). Ob li czo no cza sy re ten cji
dla po szcze gó l nych ga zów przy za³o¿e niu wa run ków no r mo wych oraz naj bar -
dziej nie ko rzy st nych wa run ków kli ma ty cz nych. Ob li cze nia wy ko na no dla przy -
pa d ków gdy za prze gro da mi po mie sz cze nia s¹ prze strze nie o ta kich sa mych
parametrach oraz gdy za przegrodami jest przestrzeñ zewnêtrzna. Wyniki
przedstawiono w tabeli 5.

Ta be la 5. Czas re ten cji w ró ¿ nych wa run kach kli ma ty cz nych
Ta b le 5. Re ten tion time in dif fe rent cli ma tic con di tions

Gaz ga œ ni czy Wa run ki kli ma ty cz ne Czas re ten cji  [s]

No vec 1230 Wa run ki no r mo we
tw = tz = 20°C,

p = 1013 hPa, jw = jz = 0%

144

tw = tz = 18°C,
p = 1050 hPa, jw = jz = 60%

142

tw = 26°C, tz = –35°C,
p = 1050 hPa, jw = 60%, jz = 0%

140

204 Zeszyty Naukowe SGSP nr 47 (3) 2013



Gaz ga œ ni czy Wa run ki kli ma ty cz ne Czas re ten cji  [s]

FM 200 Wa run ki no r mo we
tw = tz = 20°C,

p = 1013 hPa, jw = jz = 0%

151

tw = tz = 18°C,
p = 1050 hPa, jw = jz = 60%

149

tw = 18°C, tz = 35°C,
p = 1050 hPa, jw = 40%, jz = 100%

146

Ar go nit (50%N2–50%Ar) Wa run ki no r mo we
tw = tz = 20°C,

p = 1013 hPa, jw = jz = 0%

217

tw = tz = 18°C,
p = 1050 hPa, jw = jz = 60%

213

tw =26°C, tz = –35°C,
p = 1050 hPa, jw = 60%, jz = 0%

172

Ni tro gen (100%N2) Wa run ki no r mo we
tw = tz = 20°C,

p = 1013 hPa, jw = jz = 0%

310

tw = tz = 18°C,
p = 1050 hPa, jw = jz = 40%

313

tw = 26 C, tz = –35°C,
p= 1050 hPa, jw = 60%, jz = 0%

157

92%N2–8%Ar Wa run ki no r mo we
tw = tz = 20°C,

p = 1013 hPa, jw = jz = 0%

765

tw = tz = 26°C,
p = 970 hPa, jw = jz = 60%

424

tw = 26°C, tz = –35°C,
p = 1050 hPa, jw = 60%, jz = 0%

159

4. Analiza wyników

Gazy ga œ ni cze o gê sto œci zbli ¿o nej do gê sto œci po wie trza po zwo li³y uzy skaæ
najd³u¿ sze cza sy re ten cji w gru pie ana li zo wa nych ga zów (rys. 4). Czas re ten cji
mie sza ni ny 92% N2 i 8% Ar by³ ok. 5-kro t nie d³u¿ szy od za mien ni ków ha lo nów,
oraz ponad 2-krotnie d³u¿szy od azotu.

W nie ko rzy st nych wa run kach kli ma ty cz nych, któ re mog¹ wy stê po waæ
wewn¹trz bu dyn ku i s¹ iden ty cz ne w po mie sz cze niu chro nio nym, jak i na
zewn¹trz po mie sz cze nia, czas re ten cji ule ga zmia nom (rys. 5). G³ówny wp³yw na
za wa r toœæ wi l go ci w po wie trzu. W wa run kach no r mo wych przy j mo wa ne jest po -
wie trze su che, któ re ma wiêksz¹ gê stoœæ od po wie trza wil go t ne go. Gdy gê stoœæ
po wie trza ma le je, to w przy pa d ku mie sza nin ciê ¿ szych od po wie trza, ro œ nie ró ¿ -
ni ca rm – r0. St¹d czas re ten cji dla No vec 1230, FM200, oraz Ar go nit uleg³ nie zna -
cz ne mu skró ce niu o 1–2% (rys. 3). W przy pa d ku Ni tro ge nu, któ ry jest l¿e j szy od
po wie trza, nast¹pi³o zja wi sko od wro t ne – zmnie j sze nie gê sto œci po wie trza spo -
wo do wa³o zmnie j sze nie ró ¿ ni cy rm – r0 i czas re ten cji uleg³ wyd³u¿e niu o ok. 1%.
Naj bar dziej znacz¹ce zmia ny, tj. skró ce nie cza su o ok. 45% do ty czy³y mie sza ni ny 
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92%N2–8%Ar, któ rej gê stoœæ w wa run kach no r mo wych by³a zbli ¿o na do gê sto œci
po wie trza (rys. 6).
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Rys. 4. Czas re ten cji w wa run kach no r mo wych
Fig. 4. Re ten tion time in no r ma ti ve con di tion
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Rys. 5. Czas re ten cji w nie ko rzy st nych
wa run kach kli ma ty cz nych, po mie sz cze nie

chro nio ne wewn¹trz bu dyn ku (te same wa run ki
po obu stro nach prze gród po mie sz cze nia)
Fig. 5. Re ten tion time in ad ve r se cli ma tic

con di tions, pro te c ted room in si de bu i l ding
(the same con di tion in si de and ou t si de

en c lo su re bo un da ry)
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 Rys. 7. Pro cen to wa zmia na cza su re ten cji
w nie ko rzy st nych wa run kach kli ma ty cz nych,

w sto sun ku do wa run ków no r mo wych;
po mie sz cze nie chro nio ne wewn¹trz bu dyn ku
(te same wa run ki po obu stro nach prze gród

po mie sz cze nia)
Fig. 7. Per cen ta ge chan ge in the re ten tion time

in ad ve r se cli ma tic con di tions, re gar ding the
no r ma ti ve con di tions; pro te c ted room in si de

bu i l ding (the same con di tion in si de and ou t si de
en c lo su re bo un da ry)
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Rys. 6. Czas re ten cji w nie ko rzy st nych
wa run kach kli ma ty cz nych; prze gro dy
po mie sz cze nia gra nicz¹ bez po œred nio

z oto cze niem bu dyn ku (ró ¿ ne wa run ki po obu
stro nach prze gród po mie sz cze nia)

Fig. 6. Re ten tion time in ad ve r se cli ma tic
con di tions; walls of room are walls of bu i l ding

(dif fe rent con di tion in si de and ou t si de en c lo su re 
boundary)



W nie ko rzy st nych wa run kach kli ma -
ty cz nych, któ re mog¹ wy stê po waæ miê -
dzy po mie sz cze niem chro nio nym a na
ze w nêtrz bu dyn ku, ró ¿ ni ca gê sto œci rm

– r0 osi¹ga wiê ksze wa r to œci. Mimo to,
czas re ten cji ga zów o du ¿ych gê sto œ -
ciach (FM200, No vec 1230) uleg³ nie -
zna cz ne mu skró ce niu, oko³o 3% (rys. 8).
Im gê stoœæ gazu ga œ ni cze go by³a bar -
dziej zbli ¿o na do gê sto œci po wie trza, tym
zna cz nie j sze by³o skró ce nie cza su re -
ten cji, siê gaj¹c nie mal 80% w przy pa d -
ku mie sza ni ny 92%N2–8%Ar (rys. 8). 

Naj bar dziej po da t na na zmia ny cza su
re ten cji w za le ¿ no œci od wa run ków kli -
ma ty cz nych by³a mie sza ni na 92%N2–
–8%Ar. W ana li zo wa nym przyk³ad zie
o oko³o 45% skró ci³ siê czas re ten cji
w nie ko rzy st nych wa run kach kli ma ty -
cz nych, w wa rian cie z po mie sz cze niem
chro nio nym wewn¹trz bu dyn ku i o oko-
³o 80% w nie ko rzy st nych wa run kach na zewn¹trz bu dyn ku, przy za³o¿e niu, ¿e
po mie sz cze nie chro nio ne przy le ga do œcian ze w nê trz nych.

Przy czym, mimo ¿e w pie r wszym przy pa d ku czas re ten cji uleg³ skró ce niu
o 45% to i tak jego wa r toœæ bez wzglêd na by³a zna cz nie d³u¿ sza od cza sów re ten cji
uzy ski wa nych przy in nych ga zach. W dru gim przy pa d ku wa r to œci bez wzglêd ne
cza sów re ten cji po szcze gó l nych ga zów mie œci³y siê w zakresie od 140 do 172
sekund.

5. Wnioski

Ró ¿ ni ca gê sto œci miê dzy mie sza nin¹ ga œ nicz¹ a po wie trzem (rm – r0) wp³ywa
na d³ugoœæ cza su re ten cji. Im mnie j sza jest ró ¿ ni ca tym d³u¿ szy czas re ten cji.
Gazy o gê sto œciach zbli ¿o nych do gê sto œci po wie trza za pe w niaj¹ na wet kil ka kro t -
nie d³u¿ sze cza sy re ten cji w tych sa mych wa run kach, w sto sun ku do ga zów o gê -
sto œciach od bie gaj¹cych od gê sto œci po wie trza. 

Na ró ¿ ni cê gê sto œci (rm – r0) wp³ywaj¹ wa run ki kli ma ty cz ne ta kie jak ci œ nie -
nie, tem pe ra tu ra i wi l go t noœæ po wie trza. Wa run ki kli ma ty cz ne od dzia³uj¹ za -
rów no na po wie trze, jak i gaz ga œ ni czy, za wyj¹tkiem wil go t no œci, któ ra do ty czy
po wie trza. Szcze gó l nie nie ko rzy st ne s¹ przy pa d ki gdy prze gro dy po mie sz cze nia
chro nio ne go gra nicz¹ bez po œred nio z oto cze niem ze w nê trz nym (do da t ko wo
w ta kich sy tu a cjach mo¿e po ja wiæ siê od dzia³ywa nie wia tru, któ re nie by³o po ru -

Wp³yw wy bra nych wa run ków atmo sfe ry cz nych na czas re ten cji ga zów ga œ ni czych 207

[%
]

20

40

0

10

30

50

60

70

80

90

100

01
_N

ov
ec

02
_F

M
20

0

03
_A

rg
on

it

05
_9

2N
2
-8

A
r 

04
_N

itr
og

en

Rys. 8. Pro cen to wa zmia na cza su re ten cji
w nie ko rzy st nych wa run kach kli ma ty cz nych,

w sto sun ku do wa run ków no r mo wych;
prze gro dy po mie sz cze nia gra nicz¹ bez po œred nio 
z oto cze niem bu dyn ku (ró ¿ ne wa run ki po obu

stronach przegród po mie sz cze nia)
Fig. 8. Per cen ta ge chan ge in the re ten tion time

in ad ve r se cli ma tic con di tions, re gar ding
the no r ma ti ve con di tions; walls of room are

walls of bu i l ding (dif fe rent con di tion in si de and
outside enclosure boundary)



sza ne w tym ar ty ku le). Wów czas wa run ki kli ma ty cz ne na zewn¹trz mog¹ zna cz -
nie siê ró ¿ niæ od wa run ków wewn¹trz po mie sz cze nia chro nio ne go, co przek³ada
siê na wzrost ró ¿ ni cy (rm – r0) i w kon se k wen cji skró ce nie cza su re ten cji. 

Wp³yw wa run ków kli ma ty cz nych na d³ugoœæ cza su re ten cji za le ¿y od za sto -
sowa ne go gazu ga œ ni cze go. W przy pa d ku ga zów o gê sto œci zna cz nie od bie gaj¹cej
od gê sto œci po wie trza (np. FM 200, No vec 1230), wp³yw wa run ków kli ma ty cz -
nych by³ pomijalnie ma³y. 

Czas re ten cji ga zów o gê sto œciach zbli ¿o nych do gê sto œci po wie trza, ta kich jak
Ni tro gen, Ar go nit, uleg³ isto t ne mu skró ce niu w sy tu a cji, w nie ko rzy st nych wa -
run kach kli ma ty cz nych, gdy po mie sz cze nie chro nio ne przy le ga³o do œcian ze w -
nê trz nych bu dyn ku. W przy pa d ku gdy po mie sz cze nie chro nio ne by³o wewn¹trz
bu dyn ku, wp³yw warunków klimatycznych by³ pomijalnie ma³y.

Naj bar dziej po da t ny na wa run ki kli ma ty cz ne by³ gaz o gê sto œci naj bli ¿ szej gê -
sto œci po wie trza, tj. 92%N2–8%Ar. Wp³yw wa run ków kli ma ty cz nych by³ isto t ny
na wet przy pa d ku gdy po mie sz cze nie chronione by³o wewn¹trz budynku.

Na le ¿y jed nak mieæ na uwa dze, ¿e dla sku te cz no œci ga sze nia isto t na jest bez -
wzglêd na d³ugoœæ cza su re ten cji. Gaz ga œ ni czy o sk³ad zie 92%N2–8%Ar, mimo ¿e
by³ po da t ny na dzia³anie wa run ków kli ma ty cz nych, to sto so wa ny do ochro ny po -
mie sz czeñ wewn¹trz bu dyn ku, za pe w nia³ zna cz nie d³u¿ sze cza sy re ten cji w sto -
sun ku do po zo sta³ych ga zów ga œ ni czych. Na to miast w nie ko rzy st nych wa run -
kach kli ma ty cz nych, w przy pa d ku gdy po mie sz cze nie chro nio ne gra ni czy³o
z ze w nê trzem bu dyn ku, czas re ten cji by³ na poziomie zbli¿onym do czasów
retencji uzyskiwanych przez pozosta³e gazy.

Ist nie je mo ¿ li woœæ ta kie go do bo ru sk³adu gazu ga œ ni cze go (sto su nek N2 do
Ar), przy któ rym jego gê stoœæ bê dzie naj bar dziej zbli ¿o na do gê sto œci po wie trza
w da nych wa run kach kli ma ty cz nych, pa nuj¹cych w za bez pie cza nym po mie sz -
cze niu i prze strze niach przy leg³ych. W tym celu na le ¿y okre œliæ skra j ne wa run ki
kli ma ty cz ne oraz wa run ki naj czê œciej wy stê puj¹ce i na tej pod sta wie do braæ gê -
stoœæ gazu ga œ ni cze go, która zapewni mo¿liwoœæ uzyskiwania najd³u¿szych
czasów retencji.

Aktu a l nie obo wi¹zuj¹ce no r my nie za wie raj¹ ga zów ga œ ni czych o gê sto œci bli -
skiej gê sto œci po wie trza. Maj¹c na uwa dze mo ¿ li woœæ ko rzy st ne go wyd³u¿e nia
cza su re ten cji, za sad nym jest wpro wa dze nie ta kich gazów do powszechnego
stosowania.
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Effects of Temperature, Pressure and Humidity
on Retention Time Extinguishing Gases

The effe c ti ve ness of fi xed ga se o us ex tin gui s hing sy stem de pends on
re ten tion time – pe riod time af ter di s cha r ge in which con cen tra tion of
agent is high eno ugh. It is im po r tant that an ef fe c ti ve ex tin gui s hant
con cen tra tion not only be achie ved, but is ma in ta i ned for a suf fi cient
pe riod of time to al low ef fe c ti ve eme r gen cy ac tion. This equ al ly im po r tant
in all clas ses of fi res sin ce a per si stent ig ni tion so u r ce (e.g. an arc, heat
so u r ce or de ep- se a ted fire) can lead to re su r gen ce of the ini tial event once
the ex tin gui s hant has dis si pa ted. The longer the gas remains after the
discharge, the better the level of protection offered. 

It is es sen tial to de te r mi ne the li ke ly pe riod du ring which the
ex tin gui s hing con cen tra tion will ma in ta i ned wi t hin the pro te c ted
en c lo su re. The re ten tion time can be determined in two ways:
1) full di s cha r ge test and me a su re ment of gas con cen tra tions at the

re qu i red height;
2) door fan test and ca l cu la tions ba sed on the mo del gas flow out.

The first me t hod is ex pen si ve and ra re ly ap p lied. Using the se cond
me t hod re qu i res cho o se an ap pro pria te model. 

Each of the known mo dels as su me ide al mi xing of gas du ring its
di s cha r ge from the cy lin der. The ai r -a gent mi x tu re is cre a ted. This mi x tu re
then flows out the lo wer le a ka ges, and air in flu en ces the up per. Dif fe ren ce
in de nsi ty of the am bient air  r0 and the mi x tu re in si de en c lo su re rm drives
the flow of gases.

Cur ren t ly the fol lo wing mo dels are used to de te r mi ne the re ten tion
time:
a) mo del with a sharp in ter fa ce be twe en the agen t -a ir mi x tu re and the

in flo wing air (fig. 1) – As su ming that gas spe cies do not dif fu se re sults in 
an infi nite si mal ly thin in ter fa ce be twe en in flo wing fresh air and the
agent–air mix re su l ting af ter di s cha r ge – mo del used in the standard
NFPA 2001:2012 [1];

b) with a wide in ter fa ce be twe en the agen t -a ir mi x tu re and the in flo wing
air (fig. 2) – the wide in ter fa ce mo del as su mes that in flo wing fresh air
mi xes in stan tane ous ly with the agent–air mi x tu re to form a li ne ar
de cay of agent con cen tra tion from the le a ding edge o the in ter fa ce, to
the up pe r most ele va tion in the pro te c ted en c lo su re. mo del used in
the standard PN EN 15004-1:2008 [2];
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c) mo del with con ti nu o us mi xing (fig. 3) – The in flo wing air di lu tes the mi x tu re even ly – 
mo del used in PN EN 15004-1:2008 and NFPA 2001:2012, pro vi ded that the
oc cur ren ce of fo r ced mi xing of the ga ses in the pro te c ted en c lo su re, such as air
conditioners.

For the ana ly sis car ried out in the ar ti c le is se le c ted mo del with a wide in ter fa ce used
in Eu ro pe an stan dard. Re ten tion time in this mo del is de te r mi ned by the equations (3, 4).

Re ten tion time in PN-EN 15004 [2] is me a su red from the mo ment of achie ve ment
the thro u g ho ut the en c lo su re de sign con cen tra tion to the mo ment when the
ex tin gui s hant con cen tra tion at 10% or 50% or 90% of the en c lo su re he ight is less then
85% of the de sign con cen tra tion. The re ten tion time shall be not less than 10 min.

The de nsi ty of ga ses de pends on tem pe ra tu re and pres su re of ac cor ding to the
equ a tion (6). Air con ta ins ano t her fa c tor – hu mi di ty, ac cor ding to the equ a tion (5). The
de nsi ty of the mi x tu re of ai r -a gent is determined by the formula (7).

The dif fe ren ce be twe en the de nsi ty of the air sur ro un ding the pro te c ted en c lo su re  r0

and de nsi ty of ai r -a gent mi x tu re in si de the room af fects the length of the re ten tion time
rm according to equation (3). 

Two ca ses were ana ly zed:
a) pro te c ted room lo ca ted in si de the bu i l ding and its walls bor de ring spa ces with

si mi lar pa ra me ters of air, 
b) walls of pro te c ted room are walls of bu i l ding; air pa ra me ters in si de and ou t si de

sig nifi can t ly different. 
For the se ca ses, the fol lo wing ex tre me con di tions: 

a) cli ma tic con di tions in si de and ou t si de the same tem pe ra tu re: 18–26°C, ac tu al
pres su re 868–1050 hPa, hu mi di ty 40–60%.

b) cli ma tic con di tions in si de: tem pe ra tu re: 18–26°C, ac tu al pres su re 868–1050 hPa,
hu mi di ty 40–60%; cli ma tic con di tions in si de: tem pe ra tu re –35 do 35°C, ac tu al
pres su re 868–1050 hPa, humidity 0–100%

The re sults of ca l cu la tions for the cli ma tic con di tions in which the de nsi ty dif fe ren ce
re a ches the hi g hest va lu es are pre sen ted in Tables 3 i 4.

In or der to de te r mi ne the ef fect of cli ma tic con di tions on the length of the re ten tion
time of the ca l cu la tions were per fo r med ac cor ding to the mo del with a wide in ter fa ce.
As su med a room with a ca pa ci ty of 70 m3, he ight 2,8 m. As su med le a ka ge area 377 cm2

(n=0,2191; k1=0,0374). Re ten tion ti mes were ca l cu la ted for each agent as su ming
no r ma ti ve con di tions and the most ad ve r se cli ma tic conditions. The results are shown in
Table 5.

Ex tin gui s hing ga ses with a de nsi ty si mi lar to air de nsi ty re a ched the lon gest re ten tion
ti mes in the gro up of ana ly zed ga ses (fig. 4). Re ten tion time, gas con si sting of 92%N2 and
8%Ar was ca. 5 ti mes lon ger than ha lo car bon and over 2-times then Nitrogen.

Un der ad ve r se cli ma tic con di tions that may oc cur in si de the bu i l ding and are
iden ti cal in a pro te c ted spa ce, and ou t do or the room, re ten tion time is chan ging (fig. 5).
Re ten tion time of No vec 1230, FM200 and Ar go nit was sli g h t ly sho r te ned 1–2% (fig. 6).
In case of Ni tro gen was sli g h t ly lon ger – abo ut 1%. The most si g ni fi cant chan ges
(sho r te ning by abo ut 45%) con ce r ned a mi x tu re of 92%N2–8%Ar, which has de nsi ty
similar to the density of air in normative conditions.
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Un der ad ve r se cli ma tic con di tions that may exist be twe en the pro te c ted spa ce and
the ou t si de of the bu i l ding, the de nsi ty dif fe ren ce rm – r0 re a ches hi g her va lu es. De spi te
this, the re ten tion ti mes of ga ses with high de nsi ties (FM200, No vec 1230) were sli g h t ly
re du ced, abo ut 3% (fig. 8). The ex tin gui s hing gas de nsi ty was more si mi lar to the de nsi ty
of air, the more si g ni fi cant was the re du c tion in re ten tion time, re a ching al most 80% in
the case of a mi x tu re 92%N2–8%Ar (fig. 8). 

Conclusions
Dif fe ren ce in de nsi ty be twe en the ai r -a gent mi x tu re and air (rm – r0) af fect the length

of the re ten tion time. The smal ler the dif fe ren ce the lon ger the re ten tion time. Ga ses
with de nsi ties clo se to the air de nsi ty, de li ve ring up to se ve ral ti mes lon ger re ten tion
ti mes un der the same con di tions, re la ti ve de nsi ties of gases it diverges from the air
density. 

The cli ma tic con di tions (tem pe ra tu re, ac tu al pres su re, hu mi di ty) af fect the dif fe ren ce 
in de nsi ty (rm – r0). Par ticu la r ly un fa vo rab le are the ca ses whe re the en ve lo pe of the of
the pro te c ted room, bor ders di re c t ly with the ex te r nal en vi ron ment (ad di tio nal ly, in such 
si tu a tions can oc cur ef fects of wind, which was not discussed in this article). 

Ef fect of cli ma tic con di tions on the length of the re ten tion time de pends on the kind
of ex tin gui s hing gas. For ga ses with a de nsi ty sig nifi can t ly dif fe rent from the air de nsi ty
(e.g. FM 200, No vec 1230), im pact of cli ma tic con di tions is negligibly small. 

The re ten tion ti mes of gas with de nsi ties si mi lar to the de nsi ty of air, such as Ni tro gen, 
Ar go ni te, was sig nifi can t ly re du ced when the pro te c ted spa ce ad ja cent to the ou ter walls
of the bu i l ding. In the case whe re the pro te c ted room was in si de the bu i l ding, the im pact 
of cli ma tic conditions was negligibly small.

The most sus cep ti b le to cli ma tic con di tions was gas de nsi ty near the air de nsi ty, i.e.
92%N2–8%Ar. 

Ho we ver, for the effe c ti ve ness of ex tin gui s hing the most im po r tant is ab so lu te length
of the re ten tion time. The ex tin gui s hing gas con si sting of 92%N2-8%Ar, even tho ugh he
was sen si ti ve to cli ma tic con di tions, pro vi des a much lon ger re ten tion ti mes in
co m pa ri son to ot her gas ex tin gui s hing. In ad ve r se cli ma tes, whe re the pro te c ted spa ce
bor de red on the ex te rior of the building, the retention times were similar.

The re is a po ssi bi li ty to se lect the ex tin gui s hing gas co m po si tion (e.g. ra tio of N2 to Ar)
ac cor ding to the cli ma tic con di tions pre va i ling in a pro te c ted room and ad ja cent spa ces.
Af ter de te r mi ning the ex tre me and the most com mon cli ma tic con di tions, it can be
spe ci fied the co m po si tion of the ex tin gui s hing gas, which will provide the longest
retention times.

The cur rent stan dards do not in clu de ex tin gui s hing ga ses with de nsi ty near the air
de nsi ty. Be a ring in mind the po ssi bi li ty of ob ta i ning a much lon ger re ten tion ti mes, it is
ap pro pria te to such gases into widespread use.

Keywords: retention time, extingushing gases.
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Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿ arniczej

Za sto so wa nie da nych z ka lo ry me tru sto ¿ ko we go
do ana li zy wp³ywu œro d ka og nio chron ne go

ma te ria³u poli me ro we go ule gaj¹cego spa la niu
na zmia ny za dy mie nia w prze strze ni ogra ni czo nej

1. Wprowadzenie

Ogra ni cze nie wi dzia l no œci utrud nia lub unie mo ¿ li wia ewa ku a cjê lu dzi z bu -
dyn ku. Re du k cja za siê gu wi dzia l no œci przez dym jest czê sto pie r wszym czyn ni -
kiem za gro ¿e nia cz³owie ka w cza sie po ¿a ru, je sz cze przed jego od dzia³ywa niem
te r mi cz nym. Zmnie j sze nie po czu cia za gro ¿e nia pod no si wy do lnoœæ or ga ni z mu
lu dz kie go w œro do wi sku ob jê tym po ¿a rem, co po zwa la m.in. na uni k niê cie pa ni -
ki i pod jê cie zor gani zo wa nej, sku te cz nej akcji ratow niczo- gaœ ni czej. Zgod nie
z da ny mi sta ty sty czny mi [3] ponad 80% wy pa d ków œmie r te l nych w cza sie po ¿a -
rów spo wo do wa ne jest za gro ¿e niem stwa rza nym przez dym.

Do ty ch czas pro wa dzo no ba da nia emi sji dymu z ma te ria³ów po li me ro wych
na tu ra l nych i sztu cz nych, ogra ni czaj¹c siê w wiê kszo œci przy pa d ków do po mia ru
gê sto œci op ty cz nej dymu i wie l ko œci po chod nych w wa run kach od dzia³ywa nia

W pra cy ana li zo wa no wp³yw wy bra nych œro d ków og nio chron nych na pa -

ra me try emi sji ene r gii cie p l nej i dymu z ma te ria³ów po li me ro wych okre œlo -

ne za po moc¹ ka lo ry me tru sto ¿ ko we go oraz na pa ra me try stre fy

za dy mie nia w uk³ad zie po mie sz czeñ. Jako ma te ria³ ba da w czy wy bra no

kon stru kcy j ne ma te ria³y po li me ro we nie mody fiko wa ne i mody fi ko wa ne

og nio chron nie, ta kie jak dre w no dê bo we, ¿y wi ce epo ksy do we na ba zie

Epi dia nu 5 oraz ma te ria³y wypo sa ¿e nio we, jak pian ki po liu reta no we. Na

pod sta wie prze pro wa dzo nych ana liz uzy ska no po zy tywn¹ ko re la cjê miê -

dzy pa ra me tra mi otrzy ma ny mi za po moc¹ ka lo ry me tru sto ¿ ko we go a pa ra -

me tra mi za dy mie nia mode lo wa ne go jed no- i dwu stre fo wo dla pro ste go

uk³adu dwóch po mie sz czeñ.

S³owa klu czo we: œro d ki og nio chron ne dre w na, szy b koœæ wy dzie la nia

ciep³a, dym, za siêg wi dzia l no œci.
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stru mie nia pro mie nio wa nia cie p l ne go o za da nej wa r to œci [1, 3]. Ba da no w³as no -
œci dy mo twó r cze ma te ria³ów w za le ¿ no œci od ro dza ju spa la nia [1], stê ¿e nia tle nu
[5], sk³adu i bu do wy che mi cz nej ma te ria³u [5, 6], do da t ków og nio chron nych [2,
7, 9–11]. Wci¹¿ ma³o jest pu b li ka cji na uko wych ana li zuj¹cych zwi¹zki miê dzy
da ny mi emi sji ene r gii cie p l nej i dymu w ma³ej skali ze stopniem zadymienia
przestrzeni ograniczonych. 

Ni nie j sza pra ca mia³a na celu ana li zê wa r to œci za siê gów wi dzia l no œci w dy mie
w wy bra nym mo de lu po mie sz czeñ za po moc¹ mo de lu jed no- i dwu stre fo we go
po ¿a ru wy ko rzy stuj¹c dane z ka lo ry me tru sto ¿ ko we go. Jako ma te ria³y ule gaj¹ce
spa la niu wy bra no ma te ria³y po li me ro we ta kie jak dre w no, ¿y wi ce epo ksy do we
na ba zie Epi dia nu 5 (Ep 5) oraz syn te ty cz ne pian ki po liu reta no we. Wy bór ten by³ 
uza sa d nio ny sze ro kim wy ko rzy sta niem tych ma te ria³ów w budo w ni c twie ogó l -
nym. Ba da no ma te ria³y mody fi ko wa ne i nie mody fiko wa ne og nio chron nie. Do -
ko na no ana li zy wp³ywu œro d ka og nio chron ne go materia³u palnego na zmiany
œrodowiska po¿aru w uk³adzie dwóch pomieszczeñ.

2. Czêœæ eksperymentalna

W pra cy okre œlo no za po moc¹ me to dy w ma³ej ska li ka lo ry me tru sto ¿ ko we go
na stê puj¹ce pa ra me try pa l ne: szy b koœæ uby t ku masy w cza sie spa la nia, szy b koœæ
wy dzie la nia ciep³a na jed no stkê po wie rz ch ni ma te ria³u HRR (Heat Re le a se Rate) 
(kW/m2), pa ra metr emi sji dymu – po wie rz ch nia eks tyn kcji w³aœci wej – SEA
(Spe ci fic Ex tin c tion Area) (m2/kg). SEA oz na czaj¹cy efe ktywn¹, poch³aniaj¹c¹
œwiat³o po wie rz ch niê cz¹stek dymu w m2 po wsta³ych w cza sie rozk³adu ter mi cz -
ne go i spa la nia 1 kg ma te ria³u. Ponad to oz na czo no emi sje wy bra nych ga zo wych
pro du któw rozk³adu – CO i CO2.

Ba da nia wy ko na no dla wszy stkich pró bek ma te ria³ów niemo dyfi ko wa nych
i mo dyfi ko wa nych og nio chron nie. 

2.1. Opis ma te ria³ów do ba dañ

Drew no dêbo we i sto sow ane im preg naty ognioc hronne

Do ba dañ ekspe rymen ta l nych zo sta³y wy ko rzy sta ne pró b ki dre w na dê bo we -
go, o gê sto œci 0,62–0,69 g/cm3 po zy ska ne z ta r ta ku. Wy bór im pre g na tów do ba -
dañ wy ni ka³ z naj czê œciej ku po wa nych i sto so wa nych w budo w ni c twie w Pol sce
pre pa ra tów og nio chron nych do dre w na. Jako im pre g na ty og nio chron ne do dre -
w na u¿y to na stê puj¹ce œro d ki: 
– Fo bos M-4 (pro du cent: Zak³ady Che mi cz ne Lu boñ sp. z o.o.), mie sza ni na soli

nie orga ni cz nych z nie wie l kim do da t kiem soli or ga ni cz nych. Œro dek dzia³a
og nio chron nie na za sa dzie endo ter micz ne go poch³ania nia ciep³a w cza sie
rozk³adu i ob ni ¿e nia stê ¿e nia tle nu oraz ga zów pa l nych w stre fie og nia.

– Unie pa l - Drew (pro du cent: PPH „ADW” sp. z o.o.), la kier po liu reta no wy
wodo roz cieñ czal ny. Œro dek dzia³a og nio chron nie na za sa dzie endo ter micz ne -
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go poch³ania nia ciep³a w cza sie rozk³adu, ob ni ¿a szy b koœæ wy dzie la nia ciep³a,
nie zwiê ksza cza su do zap³onu.

– Og nio chron/Im pre g na tor F40 P (pro du cent: Przed siê bio r stwo Al tax sp.
z o.o.), mie sza ni ny soli nie orga ni cz nych. Œro dek dzia³a og nio chron nie na za sa -
dzie endo ter micz ne go poch³ania nia ciep³a w cza sie rozk³adu i ob ni ¿e nia stê ¿e -
nia tle nu oraz ga zów pa l nych w stre fie og nia.

– Pre ven to Spra y er (pro du cent: fi r ma Feb bex). Œro dek dzia³a og nio chron nie na
za sa dzie endo ter micz ne go poch³ania nia ciep³a w cza sie rozk³adu i ob ni ¿e nia
stê ¿e nia tle nu oraz ga zów pa l nych w stre fie spa la nia.

Pian ki po liu reta no we i sto so wa ne œro d ki og nio chron ne

Do ba dañ wy ko rzy sta no pian kê po liu re ta now¹ wy two rzon¹ w Zak³adach
Che mi cz nych „Za chem” w By d go sz czy. Ma te ria³em wyj œcio wym do pro du kcji
pian ki by³ po liu re tan wy two rzo ny z izo cy ja nia nu o dwóch gru pach izocy ja nia no -
wych w cz¹ste cz ce – TDI (diizo cja nianto luile nu), ¿y wi cy po lie te ro wej, wody
oraz do da t ków (kata li za to rów: ami no we go i cynoo rgani cz ne go oraz œro d ków po -
wie rzch nio wo czyn nych). Do mo dy fi ka cji og nio chron nej pian ki po liu reta no wej
u¿y to:
l Fy rol PNX LE, œro dek pro du ko wa ny przez fi r mê ICL In du strial Pro ducts.

G³ów nym sk³ad ni kiem jego jest oli go mer typu po lie stru fos fo ro we go. Do da t -
ko wo w sk³ad œro d ka wchodz¹ kwas fo s fo ro wy i tle nek fo s fo ru (V). Dzia³anie
og nio chron ne po le ga na zmnie j sze niu iloœci tworz¹cego siê dymu pod czas
pro ce sów spa la nia ma te ria³ów po li me ro wych.

l Gra fit eks pan duj¹cy, mody fi ko wa ny, po cho dze nia na tu ral ne go, wy twa rza ny 
jest z rudy gra fi to wej w pro ce sie wzbo ga ca nia i ra fi na cji, a na stê p nie pod da ny
dzia³aniu si l nych ut le nia czy. Pod czas tego pro ce su za cho dzi in ter ka la cja sie ci
kry sta li cz nej gra fi tu ato ma mi in ne go pie r wia stka. W cza sie ogrze wa nia za -
cho dzi uwo l nie nie in ter ka la tu, ze r wa nie wi¹zañ miê dzyp³asz czy z no wych
i eks fo lia cji kry szta³ów gra fi tu wsku tek cze go tworz¹ siê na no a gregacje gra fe -
no we. Gra fit ule ga si l nej eks pan sji ob jê to œcio wej i prze cho dzi w ela sty cz ny
i izo la cy j ny ma te ria³ zwa ny eks pan dem gra fi to wym o po wie rz ch ni w³aœci wej
rzê du 100 m2/g. Jako do da tek, po wo du je wzrost od po rno œci og niowej ma te -
ria³ów.

Ma te ria³ epo ksy do wy utwo rzo ny z Epi dia nu 5 i sto so wa ne œro d ki og nio chron ne

Do ana liz u¿y to nie mody fi ko wan¹ utwar dzon¹ ¿y wi cê epo ksy dow¹ (Epi -
dian 5, Ep 5) oraz pró b ki ¿y wi cy mody fi ko wa nej og nio chron nie. Epi dian 5 to ¿y -
wi ca o sto sun ko wo ma³ej ma sie cz¹ste cz ko wej, wy pro duko wa na przez Zak³ady
Che mi cz ne „Or ga ni ka–Sa rzy na” w No wej Sa rzy nie. Do mo dy fi ka cji og nio -
chron nej ma te ria³u epo ksy do we go u¿y to:
l Apy ral to na zwa han d lo wa mi ne ra³u za wie raj¹cego wodo ro t len ki gli nu (III).

Za sa da dzia³ania opie ra siê w szcze gó l no œci na zwê gla niu po wie rz ch ni ma te -
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ria³u pod da ne go dzia³aniu stru mie nia cie p l ne go. W obe cno œci Ÿród³a zap³onu 
wodo ro t len ku gli nu za czy na ule gaæ re a kcji rozk³adu z wy dzie le niem wody, co 
w kon se k wen cji two rzy wa r stwê szklist¹ na po wie rz ch ni ma te ria³u epo ksy do -
we go. Para wod na sch³adza po wie rz ch niê ma te ria³u i roz cie ñ cza ga zo we pa l ne 
pro du kty rozk³adu. Po wstaj¹ca wa r stwa zwê glo na dzia³a ochron nie przed
pro mie nio wa niem cie p l nym oraz do stê pem tle nu z po wie trza a ta k ¿e ogra ni -
cza uwa l nia nie pa l nych pro du któw rozk³adu ter mi cz ne go i spa la nia.

l Fy rol PNX jest œro d kiem og nio chron nym za wie raj¹cym ato my fo s fo ru, nie -
za wie raj¹cym ha lo ge nów. Dziê ki du ¿ej ma sie cz¹ste cz ko wej po sia da ni ski sto -
pieñ pa ro wa nia oraz blo ku je emi sje lo t nych zwi¹zków or ga ni cz nych
w wa run kach po ¿a ro wych. Dzia³anie og nio chron ne jest g³ów nie fi zy cz ne, po -
przez two rze nie ba rie ry ochron nej (wa r stwy zwê glo nej) na po wie rz ch ni ma te -
ria³u.

l Na no rur ki wê glo we s¹ to sto sun ko wo no woo d kry te na no ma te ria³y wê glo we,
któ rych po wsta wa nie od by wa siê na po zio mie ato mo wym, a ich w³aœci wo œci
nie s¹ do ko ñ ca po zna ne. W ma te ria le epo ksy do wym, w cza sie spa la nia, przy -
czy niaj¹ siê do po wsta wa nia stru ktur skar boni zo wa nych na po wie rz ch ni ma -
te ria³u poli me ro we go.

2.2. Me to da ba da w cza

Pa ra me try emi sji ene r gii cie p l nej i dymu z ma te ria³ów po li me ro wych okre œla no
za po moc¹ ka lo ry me tru sto ¿ ko we go pro du kcji fi r my FTT (Fire Te sting Te ch no -
lo gy) z Wie l kiej Bry ta nii bêd¹cym w po sia da niu la bo ra to rium Zak³adu Spa la nia
Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej. Pro ce du rê po mia row¹ prze pro wa dzo no
zgod nie z norm¹ ISO 5660:2002 cz. 1 (Ba da nia og nio we – Re a k cja na ogieñ – Me -
to da ba da nia szy b ko œci wy dzie la nia ciep³a „Fire tests – re a c tion to fire – rate of
heat re le a se from bu i l ding pro ducts. Cone ca lo ri me ter me t hod”. Po mia ry wy ko -
na no przy ze w nê trz nym stru mie niu ciep³a 30 kW/m2.

Wa r to œci wy bra nych pa ra me trów pa l no œci otrzy ma ne za po moc¹ ka lo ry me tru 
sto ¿ ko we go po ka za no w ta be lach 1 i 2.

Wy ni ki ba dañ wska zuj¹ na wp³yw do da t ków og nio chron nych po szcze gó l -
nych ma te ria³ów na emi sje ene r gii cie p l nej i dymu w cza sie ich spa la nia.

W pra cy okre œlo no, któ re z ba da nych œro d ków og nio chron nych po wo duj¹
zwiê ksze nie ge ne ra cji ene r gii cie p l nej i dymu. Dre w no mody fi ko wa ne og nio -
chron nie zwiê ksza emi sjê cz¹stek dymu, nie za le ¿ nie od do da t ku. Wp³yw na
zmia ny emi sji ciep³a jest zró¿ ni co wa ny (ta be la 1). W przy pa d ku ma te ria³u epo -
ksy do we go, œro d ki og nio chron ne ob ni ¿aj¹ emi sje ciep³a i dymu. Szcze gó l nie jest
to wi do cz ne w przy pa d ku do da t ku Fy ro lu PNX oraz mie sza ni ny Fy ro lu PNX
z A py ra lem. Do da t ki do pian ki po liu reta no wej po wo duj¹ zna cz ne ob ni ¿e nie
HRRmax. Do da tek gra fi tu ob ni ¿a zna cz nie emi sje dymu, PNXEL nie zna cz nie j¹
pod wy ¿sza (ta be la 2). 
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Ta be la 1. Ma ksy ma l na szy b koœæ wy dzie la nia ciep³a HRRmax oraz œred nia po wie rz ch nia
eks tyn kcji w³aœci wej SEAœr dla dre w na i pian ki po liu reta no wej, mody fi ko wa nych

i bez mo dy fi ka cji og nio chron nej
Ta b le 1. The ma xi mum heat re le a se rate HRRmax and ave ra ge va lu es of SEAœr for wo od

and poly ure t ha ne foam, un mo di fied and mo di fied with fla me re tar dants

Ba da ny ma te ria³ HRRmax [kW/m2] SE Aœr [m
2/kg]

dre w no dê bo we 193,91 16,76

dre w no dê bo we+Fo bos (p)* 236,13 78,33

dre w no dê bo we+Fo bos (n)** 185,54 51,23

dre w no dê bo we+Unie pal (p) 186,52 45,23

dre w no dê bo we+Unie pal (n) 224,82 47,89

dre w no dê bo we+Pre ven to (p) 208,12 27,67

dre w no dê bo we+Pre ven to (n) 215,27 32,29

dre w no dê bo we+Og nio o chron (p) 181,40 49,44

pian ka po liu reta no wa 189,18 318,55

pian ka po liu reta no wa+ gra fit 136,51 193,40

pian ka PNXEL 113,85 334,02

* nak³ada nie œro d ka pê dz lem, ** nak³ada nie œro d ka me tod¹ na try sku.

Ta be la 2. Ma ksy ma l na szy b koœæ wy dzie la nia ciep³a HRRmax oraz œred nia po wie rz ch nia
eks tyn kcji w³aœci wej SEAœr dla ma te ria³u epo ksy do we go mody fi ko wa nych

i bez mo dy fi ka cji og nio chron nej
Ta b le 2. The ma xi mum heat re le a se rate HRRmax and ave ra ge va lu es of SEAœr for epo xy ma te rial, 

un mo di fied and mo di fied with fla me re tar dants

Na zwa ma te ria³u HRRmax [kW/m2] SE Aœr [m
2/kg]

UEp 5 1242 904

UEp5+5%Apy ral 908 834

UEp5+10%Apy ral 890 844

UEp5+3%Fy rol PNX 797 774

UEp5+5%Fy rol PNX 669 723

UEp5+5%Apy ral+5%Fy rol PNX 663 762

UEp5+0,1%Na no rur ki 802 869

3. Szacowanie zasiêgu widzialnoœci za pomoc¹ modelu
jednostrefowego

Zak³adaj¹c emi sjê cz¹stek dymu w wa run kach dy na mi cz nych po ¿a ru okre œ -
lan¹ za po moc¹ pa ra me tru SEA otrzy ma no rów na nie po zwa laj¹ce na sza co wa nie
za siê gu wi dzia l no œci w dy mie [8]:

Z t
C V

SEA m m t
œr p

( )
[ ( )]

=
×

× -
(1)

gdzie: C oz na cza sta³¹, dla przed mio tów œwiec¹cych œwiat³em od bi tym, C =3,0.
V – ob jê toœæ prze strze ni za dy mio nej [m3],
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mp  – masa pocz¹tko wa pró b ki [g],
m(t) – masa pró b ki w da nym cza sie.

Za³o¿o no, ¿e ma te ria³y po li me ro we spa la³y siê w uk³ad zie po mie sz czeñ o ob -
jê to œci 114,40 m3 (po mie sz cze nie biu ro we z ko ry ta rzem) (rys. 2). Za³o¿o no sta³¹
po wie rz ch niê spa la nia ma te ria³u równ¹ 1 m2, gru boœæ ma te ria³u równ¹ gru bo œci
pró b ki w ka lo ry me trze sto ¿ ko wym oraz wa run ki spa la nia ta kie jak w ka lo ry me -
trze sto ¿ ko wym.

Ni ¿ej po da no wy ni ki ob li czeñ cza su osi¹ga nia kry ty cz ne go za siê gu wi dzia l no -
œci rów ne go 5 m.

Ta be la 3. Kry ty cz ne cza sy re du kcji wi dzia l no œci dla ba da nych ma te ria³ów
w uk³ad zie mo de lo wym po mie sz czeñ

Ta b le 3. The cri ti cal ti mes of vi si bi li ty re du c tion for the te sted ma te rials
in the mo del sy stem of com pa r t ments

Ba da ny ma te ria³

Czas
kry ty cz ny
za siê gu

wi dzia l no œci
[s]

Ba da ny ma te ria³

Czas
kry ty cz ny
za siê gu

wi dzia l no œci 
[s]

dre w no dê bo we 94 Ep5 64

dre w no dê bo we+Fo bos (pê dzel) 52 Ep5 + Apy ral 5% 88

dre w no dê bo we+Fo bos (na trysk) 70 Ep5 + Apy ral 5 % + Fy rol PNX 5% 60

dre w no dê bo we+Unie pal (pê dzel) 32 Ep5 + Apy ral 10% 82

dre w no dê bo we+Unie pal (na trysk) 80 Ep5 + Fy rol PNX 3% 70

dre w no dê bo we+Pre ven to (pê dzel) 102 Ep5 + Fy rol PNX 5% 74

dre w no dê bo we+Pre ven to (na trysk) 88 Ep5 + Na no rur ki 0,1% 86

dre w no dê bo we+Og nio chron (pê dzel) 68 Pian ka po liu reta no wa+ gra fit 8

pian ka po liu reta no wa 6 Pian ka PNXEL 8

Wy ni ki ob li czeñ ana li ty cz nych wska zuj¹, ¿e cza sy kry ty cz ne re du kcji za siê gu
wi dzia l no œci s¹ funkcj¹ g³ów nie: ob jê to œci po mie sz czeñ, sk³adu che mi cz ne go
ma te ria³u ule gaj¹cego rozk³ado wi ter mi cz ne mu i spa la niu, szy b ko œci emi sji
dymu z ma te ria³u, ma so wej szy b ko œci spa la nia i wa run ków oœwie t le nia przed -
mio tów zna j duj¹cych siê w oœro d ku za dy mio nym,

Dre w no dê bo we nie mody fiko wa ne og nio chron nie osi¹gnê³o najd³u¿ szy czas
kry ty cz nej re du kcji wi dzia l no œci w mo de lo wa nym uk³ad zie po mie sz czeñ. Pró b -
ki dre w na zaim preg no wa ne œro d ka mi og nio chron ny mi wy ka za³y zna cz nie
mnie j sze wa r to œci za siê gów wi dzia l no œci w dy mie w ana li zo wa nym uk³ad zie po -
mie sz czeñ.

Najod po wied niej szym œro d kiem og nio chron nym dla pró bek te sto wa nych ze
wzglê du na wa r to œci za siê gów wi dzia l no œci oka za³ siê Pre ven to Spe ry er (na no -
szo ny pê dz lem), na to miast naj go r szym Unie pal Drew. Wa r to œci za siê gów wi -
dzia l no œci w dy mie dla pia nek po liu reta no wych by³y bar dzo ma³e co po twier dza,
¿e sta no wi¹ w po ¿a rach isto t ne za gro ¿e nie jako ele men ty wy po sa ¿e nia wnêtrz,
szcze gó l nie w bu dyn kach ZL.
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Do da t ki anty pi re nów zmie niaj¹ indy widu a l nie cha ra kte ry stykê rozk³adu ¿y -
wic epo ksy do wych. Najko rzyst nie j szym anty pi re nem z uwa gi na wa r to œci za siê -
gu wi dzia l no œci zaob ser wo wa no dla Apy ra lu i Na no ru rek w po rów na niu do in -
nych ma te ria³ów. Dzia³anie Fy ro lu jest mniej ko rzy st ne mimo, ¿e ob ni ¿a œred ni¹ 
emi sjê dymu i zna cz nie re du ku je ge ne ra cjê ciep³a (ta be la 1) co zwi¹zane jest
z naj mniejsz¹ szy b ko œci¹ uby t ku masy.

4. Symulacja zadymienia za pomoc¹ modelu dwustrefowego

Za³o¿o no, ¿e ana li zo wa ne w pra cy ma te ria³y ule ga³y spa la niu w wa run kach
sta³ej po wie rz ch ni spa la nia (po ¿a ru) rów nej 1 m2 i u³o¿o ne zo sta³y w œro d ku geo -
me try cz nym pod³ogi po mie sz cze nia (rys. 1). Rozk³ad te r mi cz ny i spa la nie na stê -
po wa³y pod wp³ywem sta³ego stru mie niu ciep³a o mocy 30 kW/m2. Dane cha ra k -
te ry zuj¹ce emi sjê ciep³a z ka ¿ de go ma te ria³u oraz dane emi sji ró ¿ nych
pro du któw spa la nia (cz¹stek dymu oraz pro du któw ga zo wych) przy jê to jako
dane otrzy ma ne uprze d nio za po moc¹ me to dy ma³ej ska li geo me try cz nej ka lo ry -
me tru sto ¿ ko we go przy za³o¿e niu spa la nia siê 1 m2 ma te ria³u. Przy jê to two rze nie
siê uk³adu dwu stre fo we go po ¿a ru opi sy wa ne go za po moc¹ pro gra mu CFAST [4].

Spa la nie ma te ria³ów po li me ro wych, Epi dia nu oraz Epi dia nu z do da t ka mi,
po wo du je si l ny wzrost gê sto œci op ty cz nej gó r nej wa r stwy dymu w ko ry ta rzu
(rys. 2). Spa la nie ma te ria³u Epi dian 5+Z-1+Apy ral 5%+Fy rol PNX 5% po wo -
du je naj szybsz¹ re du kcjê za siê gu wi dzia l no œci. Za siêg kry ty cz ny z uwa gi na ewa -
ku acjê 5 m osi¹gany zo sta³ po cza sie ok. 80 s. Epi dian 5+Z-1 ule ga rozk³ado wi
z ge ne racj¹ dymu, któ ry osi¹ga gê stoœæ od po wia daj¹c¹ za siê go wi wi dzia l no œci
5 m po ok. 120 s. Po zo sta³e do da t ki (oprócz na no ru rek) skra caj¹ ten czas.

W przy pa d ku sto so wa nia na no ru rek, kry ty cz ny po ziom za dy mie nia osi¹gany
zo sta³ po ok. 260 s. We wszy stkich przy pa d kach rozk³adu ter mi cz ne go i spa la nia
na stê pu je re du k cja zbie gu wi dzia l no œci do zera.
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Rys.1. Sche mat uk³adu mo del owe go: po mieszc zenie biu rowe – ko ryt arz
Fig.1. Dia gram of the mo del: of fi ce spa ce – the cor ri dor



Spa la nie pian ki po liu reta no wej czy stej i pian ki z do da t ka mi, po wo du je si l ny
wzrost gê sto œci op ty cz nej gó r nej wa r stwy dymu w ko ry ta rzu, któ ry na stê pu je po
bar dzo kró t kim cza sie. Nie za le ¿ nie od ro dza ju ba da ne go do da t ku. 

We wszy stkich przy pa d kach za siêg wi dzia l no œci rów ny 5 m zo sta³ osi¹gniê ty
po ok. 20 s, po czym po cza sie ok. 60 s ma le je do ok. 1 m.

Mo dy fi ka cja og nio chron na dre w na dê bo we go wy bra ny mi anty pi re na mi po -
wo du je, si l nie j sze za dy mie nie ko ry ta rza ni¿ w przy pa d ku spa la nia ma te ria³u bez
mo dy fi ka cji (rys. 3).
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Rys. 2. Za siêg wi dzia l no œci w gó r nej wa r stwie w ko ry ta rzu w fun kcji cza su spa la nia ma te ria³ów
po li me ro wych utwo rzo nych z Epi dia nu 5, niemody fiko wa ne go i mody fiko wa ne go og nio chron nie
Fig. 2. The ran ge of vi si bi li ty in the up per la y er in the cor ri dor as a fun c tion of co m bu stion time of

po ly me ric ma te rials fo r med from Epi dian 5, un mo di fied and mo di fied with fla me re tar dants
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Rys. 3. Za siêg wi dzia l no œci w gó r nej wa r stwie w ko ry ta rzu w fun kcji cza su spa la nia dre w na
dê bo we go bez œro d ka i za bez pie czo nego przy u¿y ciu pê dz la

Fig. 3. The ran ge of vi si bi li ty in the up per la y er in the cor ri dor as a fun c tion of time co m bu stion
of oak wood sa m p les mo di fied with fla me re tar dants way to brush and un mo di fied



W przy pa d ku sto so wa nia œro d ków Unie pal i Pre ven to do pró bek dre w na nie
na stê pu je prze kro cze nie wa run ków kry ty cz nych. Po ziom 5 m w przy pa d ku œro d -
ka Fo bos osi¹gany jest po cza sie rów nym 200 s, a w przy pa d ku Og nio chro nu po
cza sie 360 s. Me to da na try sku w sto sun ku do me to dy pê dz la po wo du je wyd³u¿e -
nie cza su osi¹gniê cia min. za siê gu wi dzia l no œci dla œro d ków Fo bos i Unie pal.
W przy pa d ku Pre ven to me to da na try sku skra ca w sto sun ku do me to dy pê dz la
czas osi¹ga nia min. za siê gu wi dzia l no œci.

Zgod nie z dy na mik¹ pro ce sów spa la nia, ge ne ra cja dymu jest siln¹ funkcj¹
szy b ko œci spa la nia i wraz z jej wzro stem na stê pu je przy spie sze nie emi sji cz¹stek
dymu z ma te ria³ów. W kon se k wen cji re du k cja za siê gu wi dzia l no œci jest pro ce -
sem o naj wiê kszej dy na mi ce wœród zja wisk sk³adaj¹cych siê na po ¿ar i w spo sób
na tu ra l ny sta no wi naj wiê ksze za gro ¿e nie prze bie gu bez pie cz nej ewa ku a cji lu dzi
w bu dyn ku.

5. Do œwia dcza l ne ko re la cje miê dzy da ny mi z ka lo ry me tru
sto ¿ ko we go a pa ra me tra mi za dy mie nia

Ob li cza nie emi sji dymu, któr¹ mog¹ cha ra kte ryzo waæ pa ra me try okre œlaj¹ce
w³as no œci op ty cz ne dymu, na pod sta wie sk³adu che mi cz ne go i ki ne ty ki re a kcji
spa la nia ma te ria³ów i wy ro bów bu do w la nych nie jest aktu a l nie mo ¿ li we. Dla te go 
pro gno zo wa nie za dy mie nia po mie sz czeñ ba zu je g³ów nie na da nych otrzy ma -
nych w ba da niach ma³ej ska li np. ka lo ry me tru sto ¿ ko we go [9]. Te o ria zja wisk
nie kon trolo wane go spa la nia pro wa dzi do za le ¿ no œci miê dzy pa ra me tra mi okre -
œlaj¹cymi emi sjê ene r gii cie p l nej i dymu z ma te ria³u w wa run kach po ¿a ru a pa ra -
me tra mi po ¿a ru kon tro luj¹cymi stan za dy mie nia w uk³ad zie po mie sz czeñ. 

Z da nych do œwia dcza l nych otrzy ma nych w me to dzie ka lo ry me tru sto ¿ ko we -
go, przy jê to do cha ra kte ry styki dy na mi ki pro ce sów emi sji ene r gii cie p l nej pa ra -
metr szy b ko œci wy dzie la nia ciep³a HRRImax/Dt Imax okre œlo ny sto sun kiem szy b ko -
œci wy dzie la nia ciep³a w ma ksi mum pie r wsze go piku do cza su jego osi¹gniê cia.
Pa ra metr 1/SEAœr przy jê to jako pa ra metr okre œlaj¹cy emi sjê dymu. 

Otrzy ma ne teo re ty cz nie za le ¿ no œci ko re la cyj ne miêdzy pa ra me tra mi do œwiad -
cza l ny mi uzy ska ny mi w me to dzie ka lo ry me tru sto ¿ ko we go i pa ra me tra mi szy b -
ko œci za dy mie nia wy ko rzy sta no w ana li zie re gre sji po zwa laj¹cej na usta le nie ilo œ -
cio wych zwi¹zków miê dzy wy mie nio ny mi wie l ko œcia mi. 

Uzy ska no siln¹ ko re la cjê miê dzy pa ra me trem szy b ko œci wy dzie la nia ciep³a
a cza sem do osi¹ga nia po³o¿e nia gó r nej wa r stwy 1,5 m nad po zio mem pod³ogi ko -
ry ta rza (rys. 4) oraz cza sem do osi¹ga nia za siê gu wi dzia l no œci 5 m w gó r nej wa r -
stwie w ko ry ta rzu (rys. 5). Otrzy ma no prze wi dzia ny teo re ty cz nie cha ra kter za le ¿ -
no œci fun kcy j nych mimo ró ¿ nic w wyk³ad ni kach po tê go wych.

Zwi¹zek miê dzy cza sem osi¹ga nia kry ty cz ne go za siê gu wi dzia l no œci 5 m w gór -
nej wa r stwie i pa ra me trem emi sji dymu po ka za no na rys. 6. Otrzy ma no siln¹ ko -
re la cjê. 
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Rys. 5. Ko re la cja miê dzy cza sem do osi¹ga nia za siê gu wi dzia l no œci 5 m w gó r nej wa r stwie
w ko ry ta rzu a pa ra me trem szy b ko œci wy dzie la nia ciep³a z ma te ria³ów ule gaj¹cych spa la niu
Fig. 5. The cor re la tion be twe en time to achie ve the vi si bi li ty ran ge of 5 m in up per la y er

in the cor ri dor and the pa ra me ter of heat re le a se rate of ma te rials un de r go ing co m bu stion

Rys. 4. Ko re la cja miê dzy cza sem do osi¹ga nia po³o¿e nia gó r nej wa r stwy 1,5 m nad po zio mem
pod³ogi ko ry ta rza a pa ra me trem szy b ko œci wy dzie la nia ciep³a z ma te ria³ów ule gaj¹cych spa la niu
Fig. 4. The cor re la tion be twe en time to achie ve the up per la y er of 1,5 m abo ve the flo or cor ri dor

and the pa ra me ter of heat re le a se rate of ma te rials un de r go ing co m bu stion



W wy ni ku ana li zy re gre sji nie li nio wej otrzy ma no na stê puj¹ce zwi¹zki ko re la -
cyj ne po da ne na ry sun kach wy ¿ej:

(8)

gdzie sta³e: a = 133,44; b = 0,444 dla uk³adu po mie sz cze nie – ko ry tarz.

(9)

gdzie sta³e: c = 535,1; d = 1,471 dla uk³adu po mie sz cze nie – ko ry tarz.

(10)

gdzie sta³e: e = 10,18; f = 54,582 dla uk³adu po mie sz cze nie – ko ry tarz.
Otrzy ma ne ro dza je za le ¿ no œci miê dzy pa ra me tra mi ma te ria³owy mi i po ¿a ro -

wy mi za dy mie nia mog¹ byæ wy ko rzy sta ne do okre œle nia gra ni cz nych „bez pie cz -
nych” wa r to œci pa ra me trów emi sji ciep³a i dymu z ma te ria³ów oz na cza nych me -
tod¹ ka lo ry me tru sto ¿ ko we go. Nie zbêd ne s¹ da l sze ba da nia wiê kszej li cz by
ma te ria³ów jak i sza co wa nie za dy mie nia dla ró ¿ nych prze strze ni we wnê trz nych
bu dyn ku.
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Rys. 6. Ko re la cja miê dzy cza sem do osi¹ga nia za siê gu wi dzia l no œci 5 m w gó r nej wa r stwie
w ko ry ta rzu a pa ra me trem emi sji dymu z ma te ria³ów ule gaj¹cych spa la niu

Fig. 6. The cor re la tion be twe en time to achie ve the vi si bi li ty ran ge of 5 m in up per la y er
in the cor ri dor and smo ke pa ra me ter of ma te rials un de r go ing co m bu stion
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Podsumowanie

Prze pro wa dzo ne ob li cze nia po twier dzaj¹, ¿e mo de le stre fo we uœred niaj¹ce
pa ra me try po ¿a ru po stre fach po ¿a ru (ob jê to œciach kon tro l nych) s¹ wy sta r -
czaj¹co dok³adne do ba dañ po rów na w czych wp³ywu ró ¿ nych do da t ków mo dy fi -
kuj¹cych w³as no œci po ¿a ro we ma te ria³ów pa l nych i do sze re go wa nia ich z uwa gi
na po ten cja l ne za gro ¿e nie po ¿a ro we zwi¹zane ze wzro stem sto p nia za dy mie nia.
Dane emi sji ciep³a i dymu z ka lo ry me tru sto ¿ ko we go mog¹ byæ za sto so wa ne do
ana li zy wp³ywu œro d ka og nio chron ne go ma te ria³u poli me ro we go ule gaj¹cego
spa la niu na zmia ny za dy mie nia w prze strze ni ogra ni czo nej uk³adu po mie sz cze -
nie–ko ry tarz. Roz sze rze nie otrzy ma nych za le ¿ no œci na inne uk³ady po mie sz czeñ 
wy ma ga da l szych ba dañ. Dla wiê kszych prze strze ni we wnê trz nych bu dyn ku na le -
¿y spo dzie waæ siê wiê kszych wa r to œci cza sów kry ty cz nych. Z tego wzglê du za gro -
¿e nie dy mem w za³o¿o nym uk³ad zie mo de lo wym na le ¿y uz naæ za bli skie ma ksy -
mal ne mu. Uzy ska no dobr¹ ko re la cjê miê dzy pa ra me tra mi otrzy ma ny mi za po -
moc¹ ka lo ry me tru sto ¿ ko we go a pa ra me tra mi za dy mie nia mode lo wa ne go jed no- 
i dwu stre fo wo dla ró ¿ nych wa r to œci szy b ko œci wy dzie la nia ciep³a.

Wy ni ki ana li zy re gre sji za le ¿ no œci kore la cy j nych da nych ka lo ry me tru sto ¿ ko -
we go i pa ra me trów za dy mie nia w uk³ad zie dwu stre fo wym po ¿a ru wska zuj¹ na
do bre ko re la cje miê dzy cza sem do osi¹ga nia po³o¿e nia gó r nej wa r stwy 1,5 m nad
po zio mem pod³ogi ko ry ta rza oraz za siê giem wi dzia l no œci 5 m w gó r nej wa r stwie
a pa ra me trem szy b ko œci wy dzie la nia ciep³a z ma te ria³ów ule gaj¹cych spa la niu,
de fi nio wa nym jako sto su nek HRR I ma ksi mum do cza su jego osi¹ga nia. 

Uzy ska no prze wi dzia ny teo re ty cz nie cha ra kter fun kcji mimo ró ¿ nic
w wyk³ad ni kach po tê go wych otrzy ma nych za le ¿ no œci.

Otrzy ma no rów nie¿ dobr¹ ko re la cjê miê dzy pa ra me trem emi sji cz¹stek dymu 
okre œlo nym jako 1/SEAœr a cza sem do osi¹ga nia za siê gu wi dzia l no œci 5 m w gó r -
nej wa r stwie w ko ry ta rzu. 

Uzy ska ne za le ¿ no œci umo ¿ li wiaj¹ sza co wa nie cza sów osi¹ga nia wa run ków
kry ty cz nych za dy mie nia dla uk³adu pomie szcze nie–ko ry tarz z da nych ka lo ry -
me tru sto ¿ ko we go. Tym sa mym jest mo ¿ li wa wstê p na oce na za gro ¿e nia za dy -
mie niem na pod sta wie ba dañ za cho wa nia siê ma te ria³ów w wa run kach sy mu -
luj¹cych po ¿ar, w ma³ej ska li labo rato ry j nej.
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Ma rzena PÓ£KA

Ma rek KONECKI

Nor bert TUŒNIO

The Use of Data from the Co nic Ca lo ri me ter
to Ana ly ze the In flu en ce of the Po ly mer Ma te rial 
Fire Re si stan ce Agent Un de r go ing Co m bu stion

on the Chan ges of Smo ke Log ging
in the Li mi ted Spa ce

The pa per has ana ly zed the in flu en ce of se le c ted fire re si stan ce agents
on the pa ra me ters of heat and smo ke re le a se from the po ly mer ma te rials
de fi ned by the co nic co lo ri me ter and on the pa ra me ters of smo ke log ging
zo nes in the ro oms sy stem. For the re se arch ma te rial , the au t hors se le c ted
the po ly mer stru c tu ral ma te rials which are not mo di fied and fire re si stant
mo di fied such as : oak ti m ber, epo xi de re sins on the ba sis of Epi dian 5, and
fit ting ma te rials such as poly ure t ha ne fo ams. On the ba sis of con du c ted
ana ly sis the po si ti ve cor re la tion be twe en the pa ra me ters ob ta i ned by the
co nic co lo ri me ter and the pa ra me ters of one or two zo nes mo de led smoke
logging for the simple system of two rooms, has been obtained.

Keywords: wood fire resistance agents, heat release rate, smoke, range
of visibility.
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