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Lead
OMÓWIENIE

Wetting Hysteresis Test of Solids by Different
Types of Surfactants

The results of the studies of the wetting hysteresis of solids by surfactant
solutions were presented. Using the K100MK2 tensiometer surface tension
isotherms of tested surfactants were specified. On their basis the critical
micelle concentration (CMC) of each surfactant was determined. Wetting
properties were tested at concentrations of 0.5 CMC, 1 CMC, 2 CMC. The
following five solid materials were used for the measurements:
polyethylene, poly(methyl methacrylate), polytetrafluoroethylene, copper
and glass. Differences among the wetting properties of surfactants on tested
solid materials were discussed and the results were compared with the
literature data.
Keywords: wetting, hysteresis, surface tension, contact angle.

Introduction
“A class” fires of solid materials predominate in fire brigade extinguishing
operations. The primary extinguishing agent in such cases is water. The most
important properties which determine the extinguishing effectiveness are
spilling and wetting ability. The former is related to the surface tension and the
latter to the interaction of water molecules and the solid surface. Both of these
parameters are linked to each other and characterized by the surface tension of
the so called contact angle.
The shape of a liquid droplet on a solid surface, in the area of 3 phases coming
into contact, depends on the liquid surface tension, solid – vapor interfacial
tension, solid – liquid interfacial tension, solid – liquid interfacial tension and
the contact angle. The relationship of the forces of the respective interfacial
tensions at the three phases point can be described by the Young equation [1] (1):
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(1)

Fig. 1. Illustration of contact angles
formed by a sessile drop
Source: own work based and [15].

Where:
q – contact angle,
ss-v – solid – vapour interfacial tension,
ss-l – solid – liquid interfacial tension,
sl-v – solid – vapour interfacial tension,
Liquid – vapour interfacial tension is usually
referred to as surface tension s.

The measure of the wettability is the contact angle q and the value of the
cosine. Perfect wetting occurs when the contact angle q is 0° (cos q = 1) and there
is a complete absence of wetting, when q = 180° (cos q = -1).
Another measure of wettability is a proper adhesion defined as work needed
to tear a liquid off from a unit solid surface, creating simultaneously two new
interfacial surfaces: liquid – gas surface and solid – vapour surface. The value of
this work can be derived from the equilibrium of surface free energy [1]:
(2)
After considering equations (1):
(3)
Proper cohesion is a measure of cohesion forces occurring in a liquid. It is
defined as work needed to break a liquid column with a unit section, creating two
free surfaces of the same size:
(4)
In the case of perfect wetting (q = 0°, cos q = 1) adhesion force of cohesion
forces is equal to:
(5)
For contact angles 0 < q < 180° adhesion force is smaller than the cohesive
forces. These are cases of limited wetting. The contact angle range is divided into
two ranges: 0 < q < 90° and 90 < q < 180°. This is determined by the value of the
capillary pressure that is positive for the first range, which means that the liquid
can be absorbed into the capillary structure of the solid. Capillary pressure can be
described by the formula [2]:
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(6)
Where: r – the radius of the capillary.
The contact angle in the 0 < q < 90° range signifies good wettability. Cosine
of the angle has a positive value, so the capillary pressure is also positive. The
liquid is drawn into the capillary. For the values of contact angles in the range of
90 < q < 180°, the cosine of the angle is negative, capillary pressure is also
negative, and the liquid is not absorbed into the capillaries. The measurement of
the contact angle by analyzing the shape of the liquid droplet applied to the
surface gives a value called a static contact angle. This is not the value that can be
considered as a constant, reproducible parameter characteristic of the material.
To obtain such a condition (repetitious measurement) a test surface would have
to be perfectly smooth, chemically homogenous and clear. Most of the material is
not homogeneous; the degree of smoothness is difficult to define. It is relatively
easy to obtain adequate sample purity but it is also a frequent cause of the lack of
measurement results repeatability. Other causes of the contact angle changes are
as follows:
l
the evaporation of the liquid,
l
migration of surfactants from the solid surface to the liquid surface,
l
chemical reaction between the solid and liquid,
l
substances dissolved in the drop migrating to the surface,
l
the solid being dissolved or swollen by the liquid,
l
solid interaction with a surface (creating hydrogen bonds, chemical reaction),
l
migration of a substance dissolved in liquid to an interfacial boundary,
l
partial dissolving of solid surface components in a liquid.
The measurements of dynamic contact angles describes the process at the
liquid/solid boundary during an increase in the volume (Advancing Contact
Angle) or a decrease in the volume (Receding Contact Angle) of the drop, during
the wetting and de-wetting processes. The advancing contact angle is greater
than the receding contact angle. The difference stems from the fact that the rear
part of the drop dripping from the solid surface does not encounter the same
force as in the case of a front portion of incoming droplet surface wetting. The
difference of these angles is called wetting hysteresis, which ranges from several
to dozens of degrees. The significance of contact angle hysteresis has been
extensively investigated and general conclusion is that it arises from surface
roughness and/or heterogeneity. The measurement of dynamic contact angle
makes it possible to reduce the influence of surface irregularity by averaging the
measurement results. Dynamic methods are particularly useful for assessing the
ability of wetting surfactants solutions, which depend on the rate of change of the
phase boundary of vapour-liquid and liquid-solid.
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1. Wetting hysteresis measurements by the Wilhelmy method
The Wilhelmy method is based on the measurement of the force which is
needed to overcome the resistance of the liquid when the solid plate with known
wetted length is immersed in or withdrawn from the liquid of a known surface
tension. The contact angle determined by immersing the plate in a liquid is
called an advancing contact angle qA and the angle determined by withdrawing
the plate is called a receding contact angle qR. Contact angles can be calculated
from the formula: [7]:
(7)
where:
q – contact angle,
F – Wilhelmy wetting force,
s – surface tension of the liquid,
L – wetted length.
The measuring principle is shown in Figure 2.

Fig. 2. Wilhelmy plate method of dynamic contact angle measurement.
Source: [8].

2. Characteristics of solids and surfactants
The aim of the research was to compare the wetting ability of different types
of surfactants compared to the solid surface of different nature. To compare the
wetting ability the measurement of wetting hysteresis was used.
In the study, 5 samples of solids were used, namely: 2 samples of a hydrophilic
character (glass, copper) and two of hydrophobic character: polytetrefluoroethylene – Teflon (PTFE), polyethylene (PE) as well as one of an indirect
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character – polymethyl methacrylate (PMMA). The tested solids weren’t the
reference materials, with strictly defined composition and properties.
To determine the contact angle rectangular plates made from tested solid
materials were prepared. The plates were thoroughly degreased and rinsed with
distilled water. The surfaces of the tested materials were smooth (no visible
roughness). The size of each plate was measured to an accuracy of 0.1 mm and
the wetted length was also calculated. To conduct the measurements the
surfactants, which are essential components of foam concentrates, were used.
Various types of surfactants were tested – ionic and nonionic ones, including:
l
sodium dodecyl sulfate (SDS) – an anionic surfactant,
l
hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) – a cationic surfactant,
l
alkiloamidopropylo betaine (Betaine CAB) – an amphoteric surfactant,
l
a polymer of polyethylene glycol ether and p-t-octylphenol (Triton X-100)
– a nonionic surfactant.
The table 1 shows characteristics of the tested surfactants.
Critical micelle concentration is defined as the concentration of surfactants
above which micelles are spontaneously formed and all additional surfactants
added into the system go to micelles. This corresponds to the clear slowdown
of the drop of surface tension of the solution with further increase
of concentration.
CMC is not a value strictly defined for a specific substance. It is determined
graphically on the basis of surface tension isotherm graph. It depends on
the temperature of the solution, the ambient temperature, the degree of purity
of the tested substance and the water and also on the method of measuring
the surface tension and the individual characteristics of the measuring position.
In the studies, to determine the contact angles, K100MK2 tensiometer of the
Krüss Company was used. The same tensiometer was used to measure the surface
tension of the tested surfactants (the Wilhelmy plate method). The solutions
were prepared by a gravimetric method in demineralized water with 0.06 mS/m
conductivity. The initial concentrations of the surfactants were higher than the
CMC values reported in the literature. After the measurement of the surface
tension further solutions were prepared by two dilutions. The surfactant
solutions used in these studies were lucid. Measurements were carried out
to obtain a surface tension of 50 to 60 mN/m. The temperature of th solutions was
25 ±1° C and the ambient temperature was 23 ÷ 26°. After the measurements the
surface tension isotherm was made and on the basis of the isotherm graph CMC
the value was determined by the graphical method (Figure 3).

12
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Fig. 3. Surface tension isotherm of CTAB
Source: own work.

The following values of CMC were obtained: SDS – 4.1 mmol/dm3, CTAB
– 0.8 mmol/dm3, Betaine CAB – 0.25 mmol/dm3 and Triton X-100 –
0.30 mmol/dm3. In the case of Triton X-100, the obtained CMC value is close to
the CMC reported in the literature. Usually 0.22 to 0.24 mmol/dm3 range of CMC
concentration is given. In the study [16] TRITON CMC was determined as
0.31 mmol/dm3 with the use of the ring method, so almost identical to the value
obtained in the present study. CTAB CMC is also close to the literature,
considering the error of the graphical method of determining CMC. In other
studies the surface tension of CTAB measured by the bubble and stalagmometric
methods was similar and stood at approximately 1.0 mmol/dm3. For SDS, the
determined CMC value is two times lower and for BETAINE – more than three
times lower. However, the literature contains surface tension values much lower
than the most frequently cited. Thus, it is believed that the surface tension of
SDS values is in the range 8.1 ÷ 11.5 mmol/dm3 [14, 17]. But, in the study [13],
the surface tension of SDS (high purity) determined by the Wilhelmy method
was 5.6 mmol/dm3 and in the study [5] – even 2.4 mmol/dm3.

3. The study of wetting hysteresis
The objective of the study was to determine the effect of different types of
surfactants characterized by an advancing and a receding contact angle on the
wetting ability of water value. The wetting hysteresis of material samples by
surfactant solutions were tested by the previously described Wilhelmy method,
with the use of K100MK2 Krüss tensiometer. In the studies the solutions of
surfactants in demineralized water at concentrations of 0.5 CMC, 1 CMC and
2 CMC were used. For each study 100 cm3 of solution was prepared, about 70 cm3

14
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of which was placed in the measuring vessel. Before each measurement, a test
sample (plate) of the solid material was rinsed with tap water, followed by
distilled water, washed with ethanol, then treated with acetone and finally
allowed to dry. The plate was secured to a special holder in the tensiometer
weight system. Before the measurement, the output data: such as the name of the
sample and its circumference, the name of the surfactant and the surface tension
of the solution (which, for the concentration of 0.5 CMC, 1 CMC, and 2 CMC
were read off from the previously prepared surface tension isotherms) were
entered in a computer programme supporting the measurement. The
measurement of wetting hysteresis was started, which from that moment was
proceeding fully automatically. The results were a wetting hysteresis graph and
the average values of advancing and receding contact angle and the standard
deviation for the measurement of contact angles. The standard deviation for all
measurements is divided in the range of 2.3 – 3.8. The figures 4 and 5 show
examples of wetting hysteresis graphs of PTFE and copper by water and
surfactant solutions.

Fig. 4. Wetting hysteresis of PTFE and copper by water and aqueous solutions of Triton X-100
Source: own work.

The wetting hysteresis of Teflon by TRITON solutions is greater than the
wetting hysteresis of PTFE by water. This difference between wetting hysteresis
water and TRITON solutions is twice the concentrations equal 1 CMC and
2 CMC. For all concentrations of TRITON solutions advancing contact angles
are lower than the receding contact angle of water.
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Fig. 5. Wetting hysteresis of copper by water and aqueous solutions of SDS
Source: own work.

The wetting hysteresis of copper by water is more than 40°. Each of the
solutions of SDS caused A reduction of the wetting hysteresis of copper was
caused by each of the SDS solutions. The lowest wetting hysteresis occurs at
0.5 CMC concentration and the highest wetting hysteresis occurs at
a concentration of 1 CMC.
All tests of wetting hysteresis were carried out in ambient temperature of
25 ±1°C. The solutions also had the same temperature. The results of
measurement are shown in the table 2.
The studies have confirmed the anticipated nature of solid samples. Glass and
copper have the hydrophilic character (contact angles of less than 90°). Glass is
usually considered to be perfectly wettable material so it was expected to have
much lower values of contact angles of wetting by water. The received value of
51.2° of the advancing contact angle is relatively high. a receding contact angle
(31.4°) is far from perfect wettability.
Teflon and polyethylene have clearly hydrophobic nature as expected. The
values of the advancing contact angle of water 105.9° (Teflon) and 107.9°
(polyethylene) are close to the data in the specialist literature [14, 15].
If we take the advancing contact angle as a measure of wetting ability, the
addition of all tested surfactants caused the reduction of the contact angle, thus
improving the wetting ability, with one exception. For CTAB solutions, higher
values of contact angles, both advancing and receding ones, were obtained. Also,
compared to other materials, CTAB showed a weak wetting ability, which
correlates with the results of the previous studies concerning the capillary
saturation [9].

16
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The comparison of the wetting abilities of the surfactant solutions at equal
1 CMC concentrations was presented in the figure 6.

Fig. 6. Advancing contact angles of material samples by surfactant solutions with equal CMC
concentration
Source: own work.

Among the studied surfactants cationic surfactant CTAB and ampholytic
surfactant – Betaine CAB have significantly worse wetting ability compared to all
materials. In other surfactants, anionic SDS has better wetting ability than the
non-ionic TRITON X-100 in relation to the materials of hydrophilic character –
glass, copper and PMME with indirect properties. Only upon wetting copper by
solutions of the 0.5 CMC concentration TRITON X-100 showed a lower
advancing contact angle than the SDS. The receding contact angles of glass and
copper by TRITON solution having a concentration of c = 0.5 CMC were lower
than the receding contact angle of SDS solution. Perfect wettability was obtained
when wetting PMME by SDS solutions at all concentrations. These were the
only cases of zero advancing contact angle values. Except PMME, zero value of
receding contact angles was recorded in three cases: the wetting of glass by SDS
solutions with concentrations of 2 CMC and 1CMC as well as the wetting of PE
by TRITON solution (2 CMC concentration).

18
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TRITON X-100 has better wetting properties than SDS with hydrophobic
materials such as PE and PTFE. In case of PTFE it is a difference of about 5° at
the concentration equal to 1 CMC and 0.5 CMC. However, the reduction of the
advancing contact angle in comparison to water is not large: in the SDS solution
at the concentration of 0.5 CMC ~ 20o and ~ 30o at the concentration of 1 CMC.
SDS solution at the concentration of 2 CMC had worse wetting ability than the
solution at the concentration of 1 CMC (advancing contact angle higher by 5.4o,
and receding contact angle higher by over 20°). For polyethylene advancing
contact angles of SDS solutions at the concentration of CMC and 2 CMC
of polyethylene were higher by about 20° than advancing contact angles
of TRITON solutions. Only at the concentration of 0.5 CMC the contact angle
of SDS solution was lower than the contact angle of TRITON solution. For
all concentrations receding contact angles of TRITON solutions were lower than
the contact angles of SDS solution.
The wetting hysteresis value may be the measure of the wetting abilities
because the value of the receding contact angle can be influenced by the degree of
modification of the surface by surfactant particles adsorbing on it. The table 2
shows the wetting hysteresis in both: the degrees and per cent, in comparison to
the advancing contact angle. Figure 7 summarizes the percentage of wetting
hysteresis for water and surfactant solutions at the concentrations equal to
1 CMC.

Fig. 7. Wetting hysteresis of tested solid materials by water and surfactant solutions at CMC
concentration
Source: own work.
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As seen, if we consider the percentage of wetting hysteresis as the criterion of
the wetting abilities, SDS appears to be better than TRITON for all materials
(including hydrophobic ones). The cationic CTAB, in turn, has better wetting
properties than ampholytic BETAINE CAB for all tested samples.
The literature describes many studies of contact angles by surfactant
solutions, measured by various methods. In the study [15], contact angle of water
on polymethyl methacrylate was about 75o. The contact angle of a SDS solution
at a concentration of 8 mmol/dm3 was 35o and the solution of TRITON X-100
surfactant at the concentration of 0.4 mmol/dm3 – 30o. In CTAB solutions with
the increasing concentration the contact angle decreased until the concentration
reached about 1 mmol/dm3. Then the contact angle was about 34o. The contact
angles of solutions with concentrations of 0.5 and 2 mmol/dm3 were
approximately 37o and 33o. The wetting hysteresis was not tested here, however.
These angles were tested by a sessile drop technique. In the presented studies the
advancing contact angle of water on PMME was about 89.5o, and for CTAB
solutions with concentrations equal to 1 CMC and 2 CMC respectively, 54.5 and
43.4o. It is therefore worse wettability than in the cited study [15]. The lower
wettability was also observed in the case of TRITON (41.9o a concentration equal
to the 1 CMC). Much better wetting ability was obtained for SDS where for all
concentrations the wettability was perfect (contact angle of 0o).
In the same study [15] the contact angles on Teflon were reported: for water
about 110o, for a CTAB solution at the concentration of 1 mmol/dm3 – about 78o,
and for CTAB solutions at the concentrations of 0.5 and 2 mmol/dm3 – 79.5o and
78o, respectively. In another paper [3] advancing contact angle of CTAB
solutions with the concentration of 0.8 mmol/dm3 was 83o and the receding
contact angle – 62o. In the presented studies the advancing contact angle
of CTAB solution with the concentration equal to the 1 CMC on Teflon was
77.3o However, with increasing concentrations (c = 2 CMC) the advancing
contact angle decreased to the value of 73.3o. With a significant increase in the
concentration of CTAB (10 mmol/dm3) the contact angle decreased only to
about 75o .
In the paper [15] the minimum contact angle of TRITON X-100 solutions on
PTFE was achieved at the concentration of about 0.4 mmol/dm3, and therefore
for the value of about 2 CMC (literature value).
The value of the contact angle (67.5°) is almost identical to the value of the
advancing contact angle of Teflon obtained in the presented studies – 67.1o.
However, in another paper [3] the advancing contact angle at the concentration
of 0.3 mmol/dm3 (c = 1 CMC) was 85o and the receding contact angle was 62o.
In the paper [15] the contact angle of SDS solution having the concentration
of 8 mmol/dm3 on Teflon reached 77o, while in the presented studies the contact
angle of the surfactant solution with a concentration equal to 1 CMC
(4.1 mmol/dm3) was about 74.7o, being at the concentration of 2 CMC –80.1o.

20
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4. Conclusions
l

l

l

l

l

l

Taking the advancing contact angle values as the criterion of wettability,
anionic SDS demonstrates the best wetting ability in comparison to the
hydrophilic materials (glass and copper) and indirect character materials
(PMME); while nonionic TRITON X-100 has the best wetting abilities
compared to the hydrophobic materials.
Taking the percentage of wetting hysteresis as the criterion of wettability,
SDS showed the best properties in relation to all samples of solids.
A cationic CTAB and amphoteric Betaine CAB show clearly weaker wetting
properties than SDS and Triton X-100.
In terms of advancing contact angles CTAB and Betaine CAB show similar
properties.
Taking the percentage of wetting hysteresis as the criterion of wettability,
CTAB shows a better wetting ability than BETAINE CAB, in relation to all
tested solid materials.
The scale of surfactants concentrations used in the study turned out to be too
narrow. In the further studies to assess the wetting ability in concentrations
lower than the concentration of CMC, the concentration not higher than 0.1
CMC has to be taken into account. Whereas for concentrations above the
CMC - 10 CMC is needed.
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Badanie histerezy zwil¿ania materia³ów sta³ych
surfaktantami ró¿nych typów
W artykule przedstawiono wyniki badañ histerezy zwil¿ania materia³ów sta³ych roztworami surfaktantów ró¿nych typów. Za pomoc¹ tensjometru K100MK2 wyznaczono izotermy napiêcia powierzchniowego
badanych surfaktantów i na podstawie ich przebiegu okreœlono wartoœci
krytycznego stê¿enia micelizacji (CMC) ka¿dego surfaktantu. Zdolnoœci
zwil¿aj¹ce badano przy stê¿eniach roztworów równych 0,5, 1 i 2 CMC. Do
pomiarów wykorzystano 5 materia³ów sta³ych: polietylen, polimetakrylan
metylu, teflon, miedŸ i szk³o. Omówiono ró¿nice zdolnoœci zwil¿aj¹cych
u¿ytych surfaktantów w stosunku do badanych materia³ów sta³ych i porównano otrzymane wyniki z danymi literaturowymi.
S³owa kluczowe: zwil¿anie, histereza, napiêcie powierzchniowe, k¹t
graniczny.
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Omówienie
LEAD

Mo¿liwoœci ograniczania rozprzestrzeniania siê
po¿arów pojazdów, przy zastosowaniu nowego
typu nawierzchni drogowej
W artykule przedstawiono mo¿liwoœæ utrudnienia rozprzestrzeniania siê
po¿aru przy wycieku paliwa poprzez zastosowanie specjalnej, porowatej
nawierzchni drogowej. Poza wieloma niew¹tpliwymi zaletami nawierzchni
wykonywanej m.in. z agregatu powsta³ego w wyniku recyclingu zu¿ytego
ogumienia samochodowego, mo¿liwoœæ zatrzymania rozlanego paliwa na
ograniczonym obszarze i jego póŸniejsze stopniowe wypalenie siê mo¿e
znacz¹co przyczyniæ siê do poprawienia bezpieczeñstwa w transporcie
drogowym.
S³owa kluczowe: po¿ar samochodu, przyczyny po¿aru, nawierzchnie
drogowe, paliwo, PERS.

Wstêp
Po¿ar samochodu stanowi bardzo du¿e zagro¿enie nie tylko dla osób przebywaj¹cych w pojeŸdzie, ale tak¿e dla osób i mienia znajduj¹cego siê w pobli¿u po¿aru. W przypadku po¿aru pojazdu na parkingu lub w tunelu, bardzo ³atwo mo¿e
dojœæ do zapalenia siê s¹siednich pojazdów. Najgorszym scenariuszem jest po¿ar
pojazdu w tunelu. Szybko rozpowszechniaj¹cy siê ogieñ w tunelu powoduje, ¿e
stany krytyczne dla zdrowia i ¿ycia ludzi s¹ osi¹gane w krótszym czasie. W przypadku po¿aru samochodu na drodze, pal¹cy siê pojazd stanowi niebezpieczn¹ barierê dla innych u¿ytkowników ruchu. Ze wzglêdu na natê¿enie ruchu i zablokowanie tunelu przez pal¹cy siê pojazd, brak jest w zasadzie mo¿liwoœci wycofania
siê innych pojazdów niebior¹cych udzia³u w zdarzeniu. Kierowcy i pasa¿erowie
mog¹ w najlepszym przypadku pozostawiæ unieruchomione pojazdy i udaæ siê do
wyjœæ ewakuacyjnych lub do schronów awaryjnych. Nagle rozprzestrzeniaj¹cy
siê ogieñ w wyniku rozlania siê paliwa wzmaga panikê wœród osób i jest przy-
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czyn¹ tragicznych wypadków w tunelach autostradowych. Wypadki te mia³y
miejsce nawet w najbardziej nowoczesnych tunelach. W 1999 roku w tunelu
Mont Blanc na skutek po¿aru zginê³o 41 osób, a w 2001 roku w po¿arze w tunelu
Œwiêtego Gottharda – 11 osób.

1. Zagro¿enie po¿arowe w nowoczesnych pojazdach
Zagadnienia zwi¹zane z ogólnie pojêtym bezpieczeñstwem w nowoczesnych
pojazdach s¹ jednym z najwa¿niejszych problemów uwzglêdnianych podczas ich
projektowania. Producenci pojazdów przeœcigaj¹ siê w opracowywaniu coraz to
nowszych systemów bezpieczeñstwa czynnego i biernego. Inteligentne systemy
bezpieczeñstwa w coraz wiêkszym stopniu pozwalaj¹ unikaæ wypadków drogowych, a w przypadku, gdy ju¿ do nich dojdzie, konstrukcje nadwozi pojazdów zapewniaj¹ bezpieczeñstwo przy zderzeniach z coraz to wiêkszymi prêdkoœciami.
Czy jednak w zakresie zabezpieczenia pojazdów przed po¿arem nast¹pi³ istotny
postêp w motoryzacji?
Do najniebezpieczniejszych po¿arów w ruchu drogowym nale¿¹ po¿ary cystern przewo¿¹cych substancje niebezpieczne. Po¿ary takich pojazdów po³¹czone
z wyciekiem przewo¿onego paliwa mog¹ obj¹æ obszar kilku tysiêcy metrów kwadratowych. Do po¿aru autocysterny wioz¹cej 8800 galonów benzyny (ok. 33 000
litrów) w wyniku kolizji z pustym autobusem dosz³o w 1982 roku w tunelu Caldecott w Kalifornii. Jedynie temu, ¿e w chwili wypadku w tunelu znajdowa³o siê
tylko oko³o 20 pojazdów, a tunel by³ stosunkowo krótki (1100 m) mo¿na zawdziêczaæ niewielk¹, jak na skalê zdarzenia, liczbê ofiar œmiertelnych wynosz¹c¹
w tym przypadku 6 osób.
Do po¿aru mo¿e dojœæ zarówno z powodu awarii mechanicznej lub elektrycznej w pojeŸdzie, uszkodzenia ogumienia skutkuj¹cego samozapaleniem siê opony,
jak i w wyniku wypadku drogowego. D³ugoœæ najd³u¿szych tuneli
drogowych przekracza obecnie
20 km, co powoduje zmêczenie
i otêpienie kierowców jednostajn¹
jazd¹ w ograniczonej przestrzeni,
prowadzi do skumulowania wielu
pojazdów w tunelu i powa¿nie
utrudnia ewakuacjê i prowadzenie
akcji ratunkowej.
Uszkodzenie opony, szczególnie w samochodach ciê¿arowych
i autobusach (patrz rys. 1) mo¿e Rys. 1. Widok opony uszkodzonej w sposób kontrolospowodowaæ w tunelu powa¿ne
wany podczas badañ kierowalnoœci i statecznoœci
konsekwencje, destabilizuj¹c tor pojazdów wieloosiowych, prowadzonych m.in. przez
autorów artyku³u
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jazdy pojazdu, a w niektórych przypadkach mo¿e prowadziæ do powa¿nego wzrostu temperatury opony, w wyniku czego opona zaczyna siê paliæ.
O ile wypadki pojazdów przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne s¹ stosunkowo rzadkie, to po¿ary pojazdów osobowych, ciê¿arowych i autobusów s¹ doœæ
czêste. Nowoczesne pojazdy, wyposa¿one s¹ w setki metrów przewodów elektrycznych (rys. 2), du¿e zbiorniki paliwa (czêsto gazowego) i wiele elementów wykonanych z tworzyw sztucznych albo
z gumy. Uk³ady elektroniczne steruj¹ ju¿ nie tylko wycieraczkami szyb
pojazdów, ale silnikami,
skrzyniami biegów, fotelami, systemami automatycznej klimatyzacji czy
elementami wykonawczymi systemów bezpieczeñstwa (modu³u systemów
typu ABS, ESP) i powo- Rys. 2. Widok schematyczny instalacji w nowoczesnym pojeŸdzie. Wi¹zki elektryczne zaznaczono na pomarañczowo
duj¹ bardzo du¿e obci¹¿ei niebiesko
nia cieplne w instalacjach îród³o: www.taggartautorepair.com.
elektrycznych.
Oczywiœcie projektanci pojazdów konstruuj¹c dany typ instalacji, wprowadzaj¹ odpowiednie zabezpieczenia. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e szczególnie w naszym kraju, du¿a czêœæ pojazdów posiada przesz³oœæ powypadkow¹, a poziom napraw blacharsko-elektrycznych jest czêsto bardzo niski. Przypadkowe u³o¿enie
wi¹zek elektrycznych,
niekiedy prowizorycznie naprawianych, po
nieautoryzowanych naprawach blacharskich,
podnosi znacz¹co ryzyko po¿aru. Przyk³ad
opisywany na stronach
Komendy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Poznaniu
jest jednym z setek,
które maj¹ miejsce
w naszym kraju (rys. 3).
O tym, ¿e rozbudoRys. 3. Widok pojazdu spalonego w wyniku prawdopodobnie
wa
na
instalacja elektryzwarcia w instalacji elektrycznej [fot. KW PSP w Poznaniu]
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czna mo¿e byæ Ÿród³em po¿arów œwiadcz¹ te¿ liczne akcje serwisowe producentów pojazdów. W przeci¹gu ostatnich lat, co najmniej kilku producentów
wprowadza³o poprawki w pojazdach, zapobiegaj¹ce mo¿liwoœci przypadkowych
po¿arów [2, 3]:
l
Peugeot – wadliwa instalacja elektryczna pomp ABS powodowa³a po¿ary modelu 307;
l
Opel – w pojazdach Combo mo¿liwy wyciek paliwa, w pojazdach Vectra zwarcie w podgrzewaczach spryskiwaczy;
l
Suzuki – w pojazdach Grand Vitara wadliwa wi¹zka centralki steruj¹cej – ryzyko po¿aru;
l
Subaru – w pojazdach Outback mo¿liwoœæ stopienia siê obudowy wycieraczek.
Instalacja elektryczna nie jest jedynym potencjalnym zagro¿eniem po¿arowym. Nowoczesne pojazdy zw³aszcza z silnikami wysokoprê¿nymi, a szczególnie
egzemplarze wyeksploatowane, których du¿a czêœæ jest sprowadzana na teren naszego kraju, równie¿ mog¹ stanowiæ potencjalne zagro¿enie. W uk³adach wtryskowych tych silników jest bardzo wysokie ciœnienie. Dodatkowo, poziom skomplikowania tych uk³adów wymusza m.in. prowadzenie pod podwoziem ch³odnic
paliwa, podatnych na uszkodzenia mechaniczne. Znacz¹ce zu¿ycie ³o¿ysk turbosprê¿arek w silnikach diesla mo¿e spowodowaæ zassanie przez silnik oleju silnikowego do uk³adu dolotowego i tzw. rozbieganie silnika, które czêsto koñczy
siê po¿arem i ca³kowitym zniszczeniem silnika. Liczne wycieki olejów, m.in. ze
zu¿ytych turbosprê¿arek, mog¹ tak¿e doprowadziæ do po¿arów na autostradzie
w momencie naciekania oleju na rozgrzane elementy uk³adu wydechowego,
w sytuacji, gdy pojazd porusza siê d³u¿szy czas z du¿¹ prêdkoœci¹. Osobnym
zagadnieniem s¹ coraz bardziej skomplikowane uk³ady wydechowe i systemy
gromadz¹ce sadzê w silnikach wysokoprê¿nych, które tak¿e mog¹ byæ przyczyn¹
po¿arów.
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e mimo postêpu w dziedzinie bezpieczeñstwa pojazdów, ryzyko po¿aru pojazdów nadal wystêpuje.

2. Mo¿liwoœæ gaszenia pojazdów
Wed³ug przepisów ruchu drogowego, pojazd osobowy o masie do 3500 kg powinien byæ wyposa¿ony w gaœnice o masie czynnika 1 kg. Z praktycznego punktu
widzenia, w przypadku po¿aru pojazdu jest to œrodek niewystarczaj¹cy. Jak wskazuje notatka KW PSP w Poznaniu przywo³ana powy¿ej, w przypadku zapalenia
siê pojazdu na autostradzie, nie zdo³ano ugasiæ po¿aru nawet przy u¿yciu kilku
gaœnic i interwencji zastêpu stra¿y po¿arnej.
W przypadku po¿aru pojazdu, którego przyczyn¹ jest zapalenie siê oleju silnikowego wyciekaj¹cego na elementy rozgrzanego uk³adu wydechowego, nie ma
praktycznie mo¿liwoœci ugaszenia pojazdu œrodkami typu gaœnica proszkowa
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o masie 1 kg. Sytuacje takie stosunkowo czêsto wystêpuj¹ na autostradach, gdzie
pojazdy d³ugo eksploatowane w warunkach miejskich, zu¿yte eksploatacyjnie
i z licznymi wyciekami p³ynów eksploatacyjnych, wyje¿d¿aj¹ na autostradê i poruszaj¹ siê z du¿ymi prêdkoœciami, co powoduje silne rozgrzanie elementów
uk³adu wydechowego. Doœwiadczenia autorów artyku³u wskazuj¹, ¿e nawet bardziej rozbudowane systemy gaœnicze pojazdów, np. w pojazdach sportowych
(rys. 4) nie s¹ w stanie poradziæ sobie z du¿ym po¿arem pojazdu w opisanej wy¿ej
sytuacji zap³onu oleju.

Rys. 4. System gaœniczy pojazdów rajdowych wg regulaminu FIA

Pomimo wyposa¿enia pojazdów w butle z czynnikiem gaœniczym o pojemnoœci 4 dm3 wraz z systemem dysz rozprowadzaj¹cych czynnik w rejony najbardziej
zagro¿one i dodatkowo gaœnicy rêcznej o masie minimum 2 kg œrodka gaœniczego, czêsto nie udaje siê ugaszenie p³on¹cego pojazdu. Nale¿y przy tym pamiêtaæ,
¿e w wiêkszoœci konkurencji sportowych kierowcy chronieni s¹ kombinezonami,
he³mami, rêkawicami i butami o znacznej odpornoœci na dzia³anie wysokich temperatur i zapewniaj¹cych wysok¹ izolacyjnoœæ ciepln¹, przez co zwiêkszaj¹ siê
znacznie ich szanse na prze¿ycie i podjêcie efektywnych dzia³añ ukierunkowanych na ugaszenie po¿aru.
Ze wzglêdu na trudnoœci w ugaszeniu po¿aru pojazdu bez interwencji stra¿y
po¿arnej, nale¿y d¹¿yæ do jak najwiêkszego ograniczenia skutków po¿aru
i przed³u¿enia czasu bêd¹cego do dyspozycji na ewakuacjê kierowcy i pasa¿erów.
Dotyczy to w szczególnoœci po¿arów, w których pali siê rozlane na nawierzchni
drogowej paliwo silnikowe. Stosowane w sporcie samochodowym œrodki zapobiegawcze polegaj¹ce na wype³nianiu zbiorników specjalnymi porowatymi tworzywami i pokrywaniu p³aszczy zbiorników tworzywami „zasklepiaj¹cymi siê”
po przebiciu s¹ bardzo drogie i niestety nie s¹ powszechnie stosowane w pojazdach osobowych i ciê¿arowych. Zabezpieczenie przed zapaleniem siê wyciekaj¹cego paliwa powinno wiêc odbywaæ siê innymi metodami. Jedn¹ z takich
metod, proponowan¹ przez autorów, jest stosowanie specjalnych nawierzchni
drogowych.
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3. Wp³yw nawierzchni drogowych na rozprzestrzenianie siê
po¿aru w przypadku wycieku paliwa z pojazdu
Najbardziej niekorzystny przebieg po¿aru pojazdu samochodowego wystêpuje
wtedy, gdy w wyniku kolizji uszkodzony zostaje zbiornik paliwa i du¿a iloœæ paliwa (benzyny albo oleju napêdowego) wylewa siê na jezdniê, ulegaj¹c jednoczeœnie zapaleniu. W takim przypadku, bior¹c pod uwagê uszkodzenia kabiny
i ewentualne obra¿enia pasa¿erów, ewakuacja kierowcy i pasa¿erów jest bardzo
niebezpieczna, trudna, a czêsto wrêcz niemo¿liwa do wykonania. Jeœli po¿ar pojazdu nie jest powi¹zany (przynajmniej w pocz¹tkowej fazie) z uszkodzeniem zbiornika paliwa, szanse na ewakuacjê ludzi s¹ znacznie wiêksze, a nawet pojawiaj¹
siê szanse na ugaszenie po¿aru w zarodku przy wykorzystaniu podrêcznych œrodków gaœniczych.
Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e rozszczelnienie uk³adu paliwowego powoduj¹ce
wyciek znacznej iloœci paliwa (powiedzmy powy¿ej kilku litrów) stanowi czynnik
jakoœciowo zmieniaj¹cy przebieg po¿aru i zagro¿enie z nim zwi¹zane. Paliwo,
które wycieka ze zbiornika paliwa na klasyczn¹ nawierzchniê drogow¹, rozlewa
siê na du¿ej powierzchni tworz¹c cienki film paliwowy. Powierzchnia styku paliwa z powietrzem jest bardzo du¿a i w przypadku, gdy pojawi siê zap³on (w wyniku dzia³ania wysokiej temperatury, iskry czy p³omienia z pal¹cych siê elementów
pojazdu) dochodzi do bardzo szybkiego zapalenia rozlanego paliwa i jego oparów. Proces ten zazwyczaj trwa kilka sekund i prowadzi do po¿aru samochodu
w pe³ni rozwiniêtego, który b³yskawicznie ogarnia pojazd, ewakuuj¹cych siê ludzi, a czêsto równie¿ inne obiekty, w tym pojazdy znajduj¹ce siê w pobli¿u.
Na rys. 5 przedstawiony jest proces palenia 20 dm3 benzyny 95-oktanowej rozlanej na betonowej nawierzchni placu manewrowego. Na rys. 5A widoczna jest
ka³u¿a paliwa bezpoœrednio przed zap³onem, na rys. 5B przedstawiona jest sytuacja w 10. sekundzie po zap³onie, a na rys. 5C sytuacja wystêpuj¹ca w 60. sekundzie
po zap³onie. Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji, proces rozpalania paliwa trwa³ oko³o 3–5 sekund, a po 50–60 sekundach rozpoczê³o siê stopniowe wygaszanie po¿aru spowodowane wypaleniem siê paliwa. Gdyby ka³u¿a paliwa sta³a
na drodze ucieczki ludzi z pojazdu, to szanse na ich ocalenie, zak³adaj¹c brak
kombinezonów ochronnych i œrodków ochrony dróg oddechowych, by³yby
znikome.
Autorzy niniejszego artyku³u prowadz¹ badania nad niekonwencjonalnymi
nawierzchniami drogowymi, w tym nad nawierzchniami poroelastycznymi
(w skrócie PERS) [4]. Jednym z badanych parametrów jest wp³yw tych nawierzchni na rozprzestrzenianie siê ognia w przypadku rozszczelnienia uk³adu
paliwowego.
Nawierzchnie porowate (drena¿owe), to takie nawierzchnie, których struktura zawiera otwarte pory stanowi¹ce oko³o 20% objêtoœci nawierzchni. Pory te
³¹cz¹ siê ze sob¹, tworz¹c rozbudowan¹ sieæ kanalików pozwalaj¹cych na w miarê
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Rys. 5. Po¿ar paliwa rozlanego na betonowej
nawierzchni drogowej
A – ka³u¿a powsta³a z rozlania 20 dm3 benzyny
95-oktanowej,
B – po¿ar benzyny po 10. sekundach
od zap³onu,
C – po¿ar benzyny po 60. sekundach
od zap³onu

swobodny przep³yw powietrza i cieczy. Taka struktura nawierzchni ma wiele zalet, z których najwa¿niejsze, to mniejszy ha³as opon, znaczna poprawa przyczepnoœci w warunkach intensywnych opadów oraz niemal ca³kowite wyeliminowanie zjawiska rozbryzgu wody przez ko³a samochodów jad¹cych w czasie
intensywnych opadów (rys. 6). Nawierzchnie drena¿owe s¹ stosowane coraz
czêœciej w wielu krajach Europy oraz w Japonii i USA.

Rys. 6. Wp³yw nawierzchni drena¿owej na zjawisko rozbryzgiwania wody przez ko³a pojazdów
(zdjêcia wykonane zosta³y w odstêpie kilkunastu sekund, lewe – przed wjazdem, a prawe – po
wjeŸdzie pojazdu na odcinek pokryty nawierzchni¹ drena¿ow¹)
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Od kilku lat trwaj¹ intensywne prace nad nowym typem nawierzchni drena¿owych nazwanym PERS. W nawierzchniach tych zamiast lepiszcza asfaltowego
lub cementowego wykorzystywane s¹ ¿ywice poliuretanowe, a czêœæ granulatu
mineralnego zast¹piona jest granulatem gumowym. W rezultacie uzyskiwana
jest nawierzchnia porowata o du¿ej elastycznoœci. Na rys. 7 przedstawiono nawierzchnie drena¿owe z lepiszczem cementowym (A), bitumicznym (B), oraz
nawierzchniê poroelastyczn¹ (C).

Rys. 7. Trzy typy nawierzchni porowatych
A – porowaty beton cementowy, B – porowaty beton asfaltowy,
C – nawierzchnia poroelastyczna (PERS)

Pocz¹tkowo istnia³a obawa, ¿e nawierzchnie poroelastyczne mog¹ stanowiæ
powa¿ne zagro¿enie w przypadku zapalenia siê rozlanego na nich paliwa. Wydawa³o siê, bowiem, ¿e guma i ¿ywica poliuretanowa w po³¹czeniu z paliwem silnikowym spowoduj¹ intensywne palenie siê nawierzchni. W trakcie eksperymentów okaza³o siê jednak, ¿e nic takiego nie wystêpuje, a nawierzchnie poroelastyczne bardzo efektywnie utrudniaj¹ palenie rozlanego na nich paliwa.
Przeprowadzony przez autorów eksperyment polega³ na spowodowaniu po¿aru samochodu ustawionego na nawierzchni poroelastycznej nasyconej 20 dm3
benzyny 95-oktanowej. Zap³on zainicjowany zosta³ zapalnikiem pirotechnicznym i ³adunkiem 50 g prochu strzelniczego usypanego pod podwoziem pojazdu
w œrodku plamy rozlanego paliwa. Na rys. 8 przedstawiono kolejne fazy po¿aru.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e przez pierwsze 120–180 sekund ca³y po¿ar ogranicza³
siê do niewielkich p³omyków pal¹cych siê w niektórych miejscach nawierzchni.
P³omyki te by³y tak ma³e, ¿e praktycznie nie ogranicza³y mo¿liwoœci bezpiecznego opuszczenia pojazdu. Po oko³o 100. sekundach zapaleniu uleg³o paliwo, które
z uwagi na ograniczon¹ wielkoœæ wykorzystanej próbki nawierzchni PERS
wyp³ynê³o na s¹siaduj¹cy z ni¹ beton. Dopiero zapalenie tego paliwa wytworzy³o
temperaturê niezbêdn¹ do podpalenia pojazdu. Ca³y po¿ar samochodu trwa³
oko³o 20 minut, w którym to czasie powolnemu wypaleniu uleg³o rozlane paliwo
oraz spali³a siê tapicerka pojazdu, jego elementy plastikowe, smary i opony.
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Rys. 8. Kolejne fazy po¿aru samochodu stoj¹cego na
nawierzchni PERS nas¹czonej 20 litrami benzyny silnikowej
(czas podany w sekundach)

W opinii osób obserwuj¹cych eksperyment, gdyby
nawierzchnia poroelastyczna mia³a wiêksz¹ powierzchniê i paliwo nie wyciek³o
na nawierzchniê betonow¹, to prawdopodobnie pojazd nie uleg³by zapaleniu!
Na zdjêciu ilustruj¹cym
po¿ar w 120. sekundzie wyraŸnie widoczny jest œlad intensywnego spalania benzyny, która wyciek³a na
betonowe pod³o¿e, a na zdjêciu obrazuj¹cym po¿ar
w 360. sekundzie – efekt
tego intensywnego palenia.
Wysoka temperatura powsta³a podczas spalania paliwa na nawierzchni betonowej spowodowa³a zapalenie
siê plastikowych elementów
nadwozia pojazdu usytuowanych od strony wycieku
i przerzucenie po¿aru z nawierzchni na pojazd.
Dogaszenie pojazdu i nawierzchni nie stanowi³o
problemu, bo wystarczy³
strumieñ wody podany
z pr¹downicy. Nawierzchnia PERS absorbowa³a wodê
i natychmiast gas³a. Bli¿sze
obserwacje nadpalonej nawierzchni PERS wykaza³y,
¿e w miarê wypalania benzyny, gumy i ¿ywicy nastêpowa³o zjawisko samogaszenia, gdy¿ kruszywo mineralne i popio³y skutecznie
odcina³y dop³yw powietrza
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do g³êbszych warstw nawierzchni (efekt zbli¿ony do stosowania piasku przy
gaszeniu po¿arów).
Przeprowadzony eksperyment wykaza³, ¿e zastosowanie nawierzchni poroelastycznej powa¿nie ogranicza wielkoœæ plamy rozlanego paliwa, powoduje jego
absorpcjê i znacznie zmniejsza intensywnoœæ palenia, umo¿liwiaj¹c sprawne
i bezpieczne prowadzenie akcji ewakuacyjnej i ratunkowej. Nie znalaz³y potwierdzenia obawy dotycz¹ce niekorzystnego wp³ywu nawierzchni PERS na bezpieczeñstwo po¿arowe. Po przeanalizowaniu wyników eksperymentu uznano, ¿e nawierzchnie drena¿owe mog¹ byæ wrêcz idealnym rozwi¹zaniem w sytuacjach
znacznego zagro¿enia po¿arowego (np. w tunelach).
Co prawda zbadano jedynie nawierzchniê poroelastyczn¹ w warunkach palenia siê ze swobodnym dostêpem powietrza, ale nic nie wskazuje na to, aby inne
nawierzchnie drena¿owe mia³y gorsze w³aœciwoœci. Podczas eksperymentu mierzono stê¿enie cyjanowodoru, które nie przekracza³o 10 ppm, co nie stanowi niebezpieczeñstwa przy krótkotrwa³ej ekspozycji [5]. Szczególnie obiecuj¹ce
w przypadku tuneli mog¹ byæ, oprócz nawierzchni PERS, równie¿ nawierzchnie
wykonane z porowatego betonu cementowego niezawieraj¹cego w sobie substancji palnych, a wykazuj¹cego podobne w³asnoœci drena¿owe.

4. Podsumowanie
Po¿ary pojazdów samochodowych s¹ ci¹gle realnym zagro¿eniem w ruchu
drogowym. S¹ to czêsto po¿ary bardzo trudne do ugaszenia bez natychmiastowego u¿ycia sprzêtu specjalistycznego. W momencie zauwa¿enia po¿aru, kierowca
nie ma praktycznie szans ugaszenia go dostêpnymi dla niego œrodkami. Dlatego
niezwykle wa¿ne jest, aby w maksymalnym stopniu ograniczaæ jego skutki.
Przedstawiony w niniejszym artykule nowy typ nawierzchni mo¿e byæ szczególnie przydatny w sytuacjach, gdzie rozpowszechniaj¹cy po¿ar wycieku paliwa
mo¿e stanowiæ bardzo du¿e zagro¿enie dla innych osób, jak ma to miejsce, np.
podczas wypadków w tunelach drogowych. Ograniczenie obszaru po¿aru i jego
intensywnoœci mo¿e w istotnym stopniu zmniejszyæ panikê wœród zagro¿onych
osób i pozwoliæ na ich bezpieczn¹ ewakuacjê. Badania na obecnoœæ HCN by³y
prowadzone i nie wykaza³y zagro¿enia, bêdzie to przedmiotem kolejnej publikacji – po uzupe³nieniu o badania tlenków azotu i tlenku wêgla.
Eksperymenty przedstawione w niniejszym artykule sfinansowane by³y przez
7 Ramowy Projekt Unii Europejskiej „PERSUADE”. Autorzy planuj¹ przeprowadzenie dalszych eksperymentów, w tym zlokalizowanych w tunelach, dla potwierdzenia przydatnoœci nawierzchni porowatych jako nawierzchni nadaj¹cych
siê do tuneli, stacji paliw i placów manewrowych w zak³adach dystrybucji paliw
p³ynnych.
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New Road Surfaces as a Measure to Limit
Spread of Car Fire
Car fires constitute a very serious threat not only to the occupants of the
vehicle, but also for people and property located nearby. The most
dangerous situation is a vehicle fire in the tunnel. The fire spreading as
a result of spillage of fuel initiates panic among people and causes
causalities. In this article, the authors present positive influence of
poroelastic road surfaces on damping spilled fuel fires. Limited experiments
performed within the 7FP „PERSUADE” indicate that drainage road
surfaces including poroelastic road surfaces may be useful for increasing fire
safety in tunnels, parking lots and gas stations.
Keywords: car fire, causes of fires, road surfaces, fuel, PERS.
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Omówienie
LEAD

Neutralizacja bromu
W artykule opisano wp³yw oddzia³ywania bromu na organizm ludzki.
Wskazano sposoby unieszkodliwiania bromu. Przedstawiono wyniki badañ
okreœlaj¹ce wp³yw rodzaju neutralizatora i jego stê¿enia na efektywnoœæ
procesu neutralizacji. Do badañ u¿yto nastêpuj¹cych roztworów neutralizuj¹cych: NaHCO3 o stê¿eniu 1,107 mola/dm3, Na2CO3 o stê¿eniu
1,094 mola/dm3 oraz roztworów NaOH o stê¿eniach: 0,55 mola/dm3,
1,25 mola/dm3, 2,5 mola/dm3 i 5 mola/dm3. Wyniki badañ doœwiadczalnych wykaza³y, ¿e najmniej efektywnym neutralizatorem jest nasycony roztwór wodorowêglanu sodu. Stwierdzono, ¿e zastosowanie roztworu
Na2CO3 zamiast roztworu NaHCO3 o tym samym stê¿eniu powoduje neutralizacjê 3-krotnie wiêkszej iloœci bromu. Natomiast u¿ycie NaOH o stê¿eniu 0,55 mol/dm3 pozwala przereagowaæ niemal 2-krotnie wiêkszej iloœci
bromu ni¿ w przypadku zastosowania kwaœnego wêglanu sodu. Wodorotlenek sodu o stê¿eniu 2,5 mol/dm3, unieszkodliwia 6-krotnie wiêksz¹ iloœæ
bromu ni¿ nasycony roztwór NaHCO3. Stosuj¹c wodne roztwory NaOH
o stê¿eniach powy¿ej 1,25 mol/dm3, zaobserwowano liniowy wzrost iloœci
zneutralizowanego bromu wraz ze wzrostem stê¿enia NaOH.
S³owa kluczowe: brom, neutralizacja, ratownictwo chemiczne i ekologiczne.

Wstêp
Brom jest ciemnobrunatn¹ ciecz¹ o wysokiej prê¿noœci par i charakterystycznym, dusz¹cym zapachu. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia [1] klasyfikowany jest jako substancja bardzo toksyczna, ¿r¹ca i niebezpieczna dla œrodowiska wodnego. Brom wch³ania siê przez p³uca, uk³ad pokarmowy i skórê.

34

Zeszyty Naukowe SGSP nr 48 (4) 2013

W wyniku kontaktu z wilgotn¹ b³on¹ œluzow¹ ulega przemianie w bromowodór,
który dzia³a dra¿ni¹co na spojówki, b³ony œluzowe i skórê [2]. Brom mo¿e gromadziæ siê w tkankach w postaci bromków [3] i wypieraæ inne halogeny [4, 5].
Ciek³y brom w kontakcie ze skór¹ powoduje pêcherze, trudno goj¹ce siê owrzodzenia i blizny [4]. Pary bromu wykazuj¹ umiarkowan¹ toksycznoœæ. Skutki oddzia³ywania par bromu na organizm ludzki zosta³y okreœlone na podstawie danych zebranych w czasie awarii lub wypadków podczas pracy. Do najwiêkszego
opisywanego w literaturze przedmiotu uwolnienia bromu dosz³o w latach osiemdziesi¹tych w Izraelu, gdzie w czasie 6–7 godzin do œrodowiska przedosta³y siê
4 tony bromu [6]. Inne odnotowane wydarzenia odnosz¹ siê do mniejszych wycieków. W 1984 roku w zak³adach chemicznych w Genewie dosz³o do wycieku
550 kg bromu. Skutki dzia³ania toksycznego obserwowano tam u 91 osób, które
nara¿one by³y na oddzia³ywanie bromu o stê¿eniu 1,3–3,25 mg/m3 [7]. W 2011
roku w Czelabiñsku na dworcu kolejowym wyciek³o 150 kg bromu (rys. 1).
W wyniku tego zdarzenia hospitalizowano kilkadziesi¹t osób.

Rys. 1. Wyciek bromu w Czelabiñsku [8]

Badania przeprowadzone wœród osób zawodowo nara¿onych na kontakt
z bromem wskaza³y, ¿e stê¿enie bromu poni¿ej 0,7 mg/m3 nie powoduje ¿adnego
wp³ywu na organizm ludzki [9]. Nara¿enie inhalacyjne na brom o stê¿eniu
1,3–3,25 mg/m3 powoduje podra¿nienie oczu i górnych dróg oddechowych,
kaszel, ból i zawroty g³owy, nudnoœci, nasilone odksztuszanie, os³abienie
i œwiat³owstrêt [7]. Przy wiêkszych stê¿eniach mog¹ wyst¹piæ trudnoœci w oddychaniu i biegunki. Czasami obserwowane s¹ wykwity skórne na tu³owiu i koñczynach podobne do objawów odry, które zanikaj¹ stopniowo [10]. Ciê¿kie napady dusznoœci odnotowano przy stê¿eniu bromu 11–23 mg/m3. Wed³ug Aleksandrova [5] po nara¿eniu osób na oddzia³ywanie bromu o stê¿eniu 200 mg/m3
mo¿e w krótkim czasie nast¹piæ œmieræ.
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1. Unieszkodliwianie bromu
Rozlewiska bromu neutralizuje siê roztworami zasadowymi. Opracowane instrukcje zalecaj¹, by unieszkodliwianie bromu prowadziæ, stosuj¹c wodne roztwory kwaœnego wêglanu sodu. W pracy porównano mo¿liwoœci neutralizacyjne
wodnego roztworu kwaœnego wêglanu sodu z mo¿liwoœciami neutralizacyjnymi
wodnych roztworów: wêglanu sodu, wodorotlenku sodu o ró¿nym stê¿eniu.

2. Metodyka badañ
Do kolby sto¿kowej o pojemnoœci 100 ml nalano 50 ml odpowiedniego roztworu neutralizuj¹cego (nasycony wodny roztwór NaHCO3 o stê¿eniu 1,107 mola/dm3, wodny roztwór Na2CO3 o stê¿eniu 1,094 mola/dm3 oraz wodne roztwory
NaOH o stê¿eniach: 0,55 mol/dm3, 1,25 mol/dm3, 2,5 mol/dm3 i 5 mol/dm3). Do
odmierzonej objêtoœci cieczy unieszkodliwiaj¹cej dodano odwa¿on¹ iloœæ bromu,
mieszaj¹c zawartoœæ kolby sto¿kowej za pomoc¹ mieszad³a magnetycznego przez
5 minut. Nastêpnie przeniesiono uzyskan¹ mieszaninê do rozdzielacza i ekstrahowano z niej za pomoc¹ tetrachlorku wêgla brom, który nie przereagowa³ w nieorganiczne zwi¹zki bromu. Ekstrakcjê prowadzono kilkakrotnie – a¿ do zaniku
barwy w kolejnej dodanej porcji CCl4. W ten sposób oddzielono wolny brom od
fazy wodnej. Nastêpnie do fazy wodnej dodano 50 ml 10-procentowego roztworu
KI, zakwaszono kwasem solnym do lekko kwaœnego odczynu, reagenty wymieszano i wytr¹cony jod zmiareczkowano wodnym roztworem 1-molowego
Na2S2O3. W naczyniu reakcyjnym zachodzi³y nastêpuj¹ce reakcje chemiczne:
I) przekszta³cenie bromu w bromek i podbromin
2NaHCO3 + Br2 ® NaBr + NaOBr + H2O + 2CO2
Na2CO3 + Br2 ® NaBr + NaOBr + CO2
2NaOH + Br2 ® NaBr + NaOBr + H2O
II) redukcja podbrominu
NaOBr + 2KI + 2HCl ® I2 + NaBr+ 2KCl + H2O
III) redukcja jodu
I2 + 2Na2S2O3 ® 2NaI + Na2S4O6

3. Wyniki badañ
Na podstawie objêtoœci zu¿ytego roztworu 1-molowego Na2S2O3 obliczano
iloœæ bromu, która przereagowa³a w podbromin (NaOBr). Do obliczeñ przyjêto
nastêpuj¹ce schematy stechiometryczne:
2NaHCO3 ® Br2 ® NaOBr ® I2 ® 2Na2S2O3
Na2CO3 ® Br2 ® NaOBr ® I2 ® 2Na2S2O3
2NaOH ® Br2 ® NaOBr ® I2 ® 2Na2S2O3
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Wyniki badañ eksperymentalnych i obliczeñ przedstawiono w tabelach 1 i 2
[11].
Tabela 1. Zestawienie danych doœwiadczalnych, dotycz¹cych badañ roztworów
neutralizuj¹cych brom
Roztwór neutralizuj¹cy

NaHCO3 Na2CO3
3

NaOH

NaOH

NaOH

NaOH

Stê¿enie roztworu neutralizuj¹cego [mol/dm ]

1,107

1,094

0,55

1,25

2,5

5

Iloœæ [ml] zu¿ytego 1-molowego roztworu
Na2S2O3 do zmiareczkowania wydzielonego
jodu

13,4

48

25

57,8

84

135

Masa bromu [g] dodanego do 50 ml odpowiedniego roztworu

1,958

5,066

2,595

5,96

11,357

19,875

Masa bromu [g] zneutralizowanego za pomoc¹
50 ml odpowiedniego roztworu

1,071

3,836

1,998

4,619

6,712

10,788

Masa bromu [g] zneutralizowanego za pomoc¹
1 dm3 odpowiedniego roztworu

21,42

76,71

39,96

92,38

134,25

215,76

Objêtoœæ bromu [ml] zneutralizowanego za pomoc¹ 1 dm3 odpowiedniego roztworu

6,87

24,59

12,81

29,62

43,04

69,18

Tabela 2. Neutralizacja bromu – porównanie teoretycznych i rzeczywistych mo¿liwoœci neutralizacyjnych badanych roztworów
Roztwór neutralizuj¹cy

NaHCO3 Na2CO3
3

NaOH

NaOH

NaOH

NaOH

Stê¿enie roztworu neutralizuj¹cego [mol/dm ]

1,107

1,094

0,55

1,25

2,5

5

Teoretyczna masa bromu [g] zneutralizowanego za pomoc¹ 1 dm3 odpowiedniego roztworu

88,46

174,84

43,95

99,89

199,78

399,55

Rzeczywista masa bromu [g] zneutralizowanego za pomoc¹ 1 dm3 odpowiedniego roztworu

21,42

76,71

39,96

92,38

134,25

215,76

Wœród badanych roztworów neutralizuj¹cych najmniejsz¹ iloœæ bromu zneutralizowa³ nasycony roztwór NaHCO3 (1 dm3 tego roztworu zneutralizowa³
21,42 g Br2). Trzykrotnie lepsze rezultaty uzyskano w przypadku zastosowania
1,094 mol/dm3 Na2CO3 (1 dm3 zneutralizowa³ 76,71g Br2). U¿yte roztwory
NaHCO3 i Na2CO3 posiada³y podobne stê¿enie, pomimo tego 1 litr wêglanu sodu
zneutralizowa³ o ponad 55 g bromu wiêcej. Przy zastosowaniu tych neutralizatorów iloœæ zneutralizowanego bromu by³a znacznie ni¿sza ni¿ wartoœæ obliczona
teoretycznie (rys. 2). W przypadku NaHCO3 by³a to wartoœæ ponad 4-krotnie,
a Na2CO3 ponad 2-krotnie mniejsza.
Zgodnie z teoretycznymi obliczeniami nasycony roztwór wodorowêglanu
sodu powinien zneutralizowaæ wiêksz¹ iloœæ bromu ni¿ NaOH o stê¿eniu
0,55 mol/dm3. Uzyskane wyniki nie potwierdzi³y tej zale¿noœci. W przeprowadzonych badaniach u¿ycie NaOH o tym stê¿eniu pozwoli³o przereagowaæ niemal
dwukrotnie wiêkszej iloœci bromu ni¿ w przypadku NaHCO3. Iloœæ zneutralizowanego bromu roztworem o stê¿eniu 0,55 mol/dm3 NaOH jest zbli¿ona do teoretycznie wyliczonej (rys. 3).
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Rys. 2. Porównanie mo¿liwoœci neutralizacji bromu za pomoc¹ wybranych roztworów: nasyconego
roztworu (ok. 1-molowego) NaHCO3 i ok. 1-molowego Na2CO3 oraz roztworów NaOH o stê¿eniu:
ok. 2%, 5%, 10% i 20%

Zestawienie danych otrzymanych po neutralizacji bromu roztworami wodorotlenku sodu o stê¿eniach: 1,25 mol/dm3, 2,5 mol/dm3, 5 mol/dm3 (rys. 3) pozwala stwierdziæ, i¿ iloœci zneutralizowanego bromu wzrasta liniowo wraz ze wzrostem stê¿enia roztworu NaOH. Jednak wraz ze wzrostem stê¿enia neutralizatora
roœnie równie¿ ró¿nica miêdzy rzeczywista, a teoretyczn¹ iloœci¹ zneutralizowanego bromu.

Rys. 3. Teoretyczne i rzeczywiste mo¿liwoœci neutralizacji bromu za pomoc¹ wybranych
roztworów NaOH
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4. Wnioski
1. Przeprowadzone badania w zakresie neutralizacji rozlewisk bromu wykaza³y,
¿e powszechnie stosowana metoda unieszkodliwiania – neutralizacja kwaœnym wêglanem sodu jest mniej skuteczna ni¿ pozosta³e metody przedstawione w pracy.
2. Wyniki badañ doœwiadczalnych wykaza³y, ¿e zastosowanie roztworu Na2CO3
zamiast roztworu NaHCO3 o tym samym stê¿eniu powoduje neutralizacjê
3-krotnie wiêkszej iloœci bromu.
3. U¿ycie roztworu NaOH o stê¿eniu 2,5 mol/dm3 zamiast nasyconego roztworu
NaHCO3 pozwala unieszkodliwiæ 6-krotnie wiêksz¹ iloœæ bromu.
3
4. Stosuj¹c wodne roztwory NaOH o stê¿eniach powy¿ej 1,25 mol/dm , zaobserwowano liniowy wzrost iloœci zneutralizowanego bromu wraz ze wzrostem
stê¿enia NaOH. Wzrost ten jednak by³ mniejszy od teoretyczne obliczonego.
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The article describes the influence of bromine on human organism.
Some ways of rendering the bromine harmless have been indicated.
The research results describing the influence of neutralizer and its
concentration on the efficiency of neutralizing process have been
presented. In the tests the following neutralizing solutions have been used:
the NaHCO3 of 1.107 mole/dm3 concentration, the Na2CO3 of 1.094
mole/dm3 concentration and the NaOH solutions of the following
concentrations: 0.55 mole/dm3, 1.25 mole/dm3, 2.5 mole/dm3 and
5 mole/dm3. The results of experimental tests showed that the least
effective neutralizer was the saturated solution of sodium bicarbonate.
It was presented that the use of the Na2CO3 solution instead of the
NaHCO3 solution of the same concentration caused the neutralization of
3 times bigger amount of bromine. The use of the NaOH of 0.55 mole/dm3
concentration make over reaction of 3 times bigger amount of bromine
possible comparing to acid sodium carbonate use. Sodium hydroxide
of 2.5 mole/dm3 concentration makes ineffective 6 times bigger amount of
bromine than saturated solution of the NaHCO3. Using the NaOH water
solutions of concentrations more than 1.25 mole/dm3 the linear growth
of neutralized bromine was observed with the growth of the NaOH
concentration.
Keywords: bromine, neutralization, chemical and ecological rescue,
HAZMAT.
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Omówienie
LEAD

Poœrednie elektroutlenianie anodowe
zanieczyszczeñ zawartych w odciekach
ze sk³adowisk odpadów komunalnych jako jedna
z wysokoefektywnych metod ich oczyszczania
Po przewiezieniu przez wozy asenizacyjne do oczyszczalni miejskiej, najczêœciej odcieki mieszane s¹ ze œciekami komunalnymi i razem oczyszczane. Na wiêkszych sk³adowiskach coraz czêœciej odcieki kierowane s¹ do
lokalnej oczyszczalni, w której poddawane s¹ oczyszczaniu: mechanicznemu, chemicznemu i biologicznemu [4, 13].
Dobór metody oczyszczania biologicznego zale¿y od wieku sk³adowiska
i sk³adu odcieków, wymaganego ubytku BZT5, oraz od powierzchni terenu, przeznaczonego na zaplecze sk³adowiska. W celu zwiêkszenia efektywnoœci oczyszczania odcieków stosuje siê po³¹czone z biologicznymi metody chemiczne i fizykochemiczne, np. koagulacjê. Tê metodê stosuje siê
do odcieków zawieraj¹cych znaczne iloœci koloidów i bardzo drobnych zawiesin. Do oczyszczania odcieków stosuje siê równie¿ promieniowanie
UV, ozonowanie lub po³¹czenie obu procesów [1, 6, 8].
Biologiczne oczyszczanie odcieków oznacza g³ównie zmniejszenie zawartoœci stosunkowo ³atwo biodegradowalnych zanieczyszczeñ organicznych,
natomiast nadal pozostaj¹ w nich zanieczyszczenia nieorganiczne oraz
zwi¹zki chlorowcopochodne. Dlatego zalecane s¹ kombinowane metody oczyszczania odcieków, np. ³¹czenie oczyszczania biologicznego z adsorpcj¹ na wêglu aktywnym i str¹caniem chemicznym [9].
S³owa kluczowe: sk³ad odcieków ze sk³adowisk odpadów komunalnych,
badania chromatograficzne odcieków surowych oraz po wytypowanych
czasach elektrolizy przy optymalnych warunkach prowadzenia procesu
elektrolizy.
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1. Poœrednie elektroutlenianie anodowe
Podczas procesu elektrolizy roztworów mog¹ zachodziæ procesy bezpoœredniego elektroutleniania na anodzie, a tak¿e procesy elektroutleniania poœredniego w roztworze za pomoc¹ utleniacza, wytwarzanego w wyniku procesu elektrodowego [2, 3, 11].

Rys. 1. Schemat bezpoœredniego i poœredniego elektroutleniania anodowego [5]

Przy du¿ych stê¿eniach jonów chlorkowych w oczyszczanych œciekach, najczêœciej wykorzystywan¹ reakcj¹ jest utlenianie zanieczyszczeñ za pomoc¹ chloru
wydzielonego na anodzie [7]:
(1)
2 Cl– – 2 e– ® 2 Cl
(2)
2 Cl ® Cl2
Chlor reaguje z wod¹ daj¹c kwas chlorowy (I) i solny (I). Iloœæ wydzielonego
chloru zale¿y od pocz¹tkowego stê¿enia jonów chlorkowych.
(3)
Cl2 + H2O ® HCl + HClO
(4)
HClO ® H+ + ClO–
Kwas chlorowy (I) [lub w œrodowisku alkalicznym jon chloranowy (I)] bierze
udzia³ w reakcjach utleniania zanieczyszczeñ, przy czym sam redukuje siê do Cl–:
(5)
H2S + 4OCl– ® SO42– + 4Cl– + 2H+
Jon chloranowy (I) w reakcji dysproporcjonowania przechodzi w jon chloranowy (V) i chlorkowy [12]:
(6)
6ClO– + 3H2O – 6e– ® 3ClO3– + 3Cl– + 6H+
Powstawanie chloranów (V) mo¿e zachodziæ równie¿ wg reakcji:
(7)
2HClO + ClO– ® ClO3– + 2Cl– + 2H+
Szczegó³owy mechanizm powstawania chloru na anodzie podczas anodowego
elektroutleniania nie jest jeszcze do koñca poznany. Jednym z proponowanych
mechanizmów jest reakcja jonów chlorkowych z zaadsorbowanym na anodzie
atomem tlenu, w wyniku której tworzy siê rodnik OCl [8].
Wed³ug innej teorii tlenek metalu tworz¹cy anodê, utlenia jony chlorkowe
wed³ug schematu [10]:
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(8)
2Cl– + (anoda-O3) + 2H+ ® (anoda-O2) 2Clads + H2O
W przypadku gdy w roztworze wystêpuj¹ wysokie stê¿enia jonów siarczanowych (VI), zachodzi reakcja, która prowadzi do powstawania nadsiarczanów (VI):
(9)
SO42– – 2e ® S2O82–
W œrodowisku obojêtnym i alkalicznym nadsiarczany s¹ s³abszymi utleniaczami od chloru [12, 14].
Konkurencyjn¹ reakcjê powstawania tlenu:
(10)
2H2O – 4e– ® O2 + 4H+
mo¿na hamowaæ przez zastosowanie anody o du¿ym nadpotencjale wzglêdem
tego pierwiastka [13].

2. Obiekt badañ
Obiektem badañ by³y odcieki ze sk³adowiska znajduj¹cego siê w odleg³oœci
kilometra od zabudowañ wsi Baniocha i £ubna, po³o¿onego na terenie Gminy
Góra Kalwaria w odleg³oœci ok. 40 km od Warszawy.
Celem badañ by³o zbadanie procesu poœredniego, anodowego elektroutleniania zanieczyszczeñ znajduj¹cych siê w odciekach ze sk³adowiska. Po przeprowadzeniu badañ jakoœciowych i iloœciowych zanieczyszczeñ chemicznych w odciekach surowych, ustaleniu optymalnych parametrów procesu elektrolizy dla
anody SPR, przeprowadzono analizê GC-MS zwi¹zków znajduj¹cych siê
w ekstrakcie odcieków surowych oraz ekstraktach odcieków po wytypowanych
czasach elektrolizy.

3. Badania
W badaniach zastosowano elektrolizer wykonany z pleksiglasu o wymiarach
200 × 120 × 70 mm, wewn¹trz którego umieszczono równolegle i na przemian
2 anody i 3 katody. Katody by³y wykonane ze stali nierdzewnej, anody natomiast
z Sn/Pd/Ru. Wybór anody oparty by³ na wnioskach wysuniêtych z przegl¹du literatury oraz badañ w³asnych. Najwa¿niejszym wyró¿nikiem by³a efektywnoœæ
usuwania jonów amonowych, a nastêpnie zanieczyszczeñ organicznych. Elektrody zawieszone by³y w pokrywie elektrolizera za pomoc¹ prêtów ze stali nierdzewnej. W œrodku pokrywy znajdowa³ siê otwór o œrednicy 10 mm, umo¿liwiaj¹cy
wylot gazów powstaj¹cych w czasie procesu elektrolizy. Objêtoœæ badanego roztworu wynosi³a 1000 ml. Na dnie elektrolizera umieszczone zosta³o mieszad³o
magnetyczne, zapewniaj¹ce ci¹g³e mieszanie roztworu.
Oznaczenia chromatograficzne wykonano kilkakrotnie, zarówno dla ekstraktów odcieków surowych, jak i po okreœlonych czasach elektrolizy. Anality wydzielano ekstrakcyjnie, dodaj¹c do 1 litra odcieków 2 × 25 ml dichlorometanu.
Ekstrakcje prowadzono w butelkach szklanych z u¿yciem mieszad³a magnetycznego (max 100 obr./min). Oddzielony ekstrakt osuszano bezwodnym siarczanem
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(VI) sodu (Na2SO4) przez godzinê. Proces oczyszczania ekstraktu przeprowadzano w kolumnie szklanej ze szklanym spiekiem o œrednicy wewnêtrznej 10 mm
i d³ugoœci 300 mm. Wype³nienie kolumn, w kolejnoœci od dna, stanowi³o: 4 g florisilu i 1 g bezwodnego siarczanu (VI) sodu. Kolumnê przygotowywano ka¿dorazowo bezpoœrednio przed jej u¿yciem. Po naniesieniu próbki na warstwê
wype³nienia, anality wyp³ukiwano za pomoc¹ 25 ml dichlorometanu. Otrzymany w ten sposób eluat zatê¿ano na wyparce obrotowej do objêtoœci 2 ml. Oczyszczony i zatê¿ony ekstrakt analizowano przy u¿yciu chromatografu gazowego
Hewlett-Packard 5890II/5971 sprzê¿onego ze spektrometrem mas Finnigan Mat.
Próbkê ekstraktu o objêtoœci 1 µl nastrzykiwano w trybie bez podzia³u strumienia gazu – splitless. Sk³adniki rozdzielano na kolumnie kapilarnej Restem
RTX-5 (odpowiednik DB-5; d = 0,32 mm, l = 60, gruboœæ fazy stacjonarnej
25 µl), pracuj¹cej w programie temperaturowym: pocz¹tkowa temperatura pieca
80°C, w czasie 8 min., narost temperatury 6°C/min do 284°C przez 14 min.
Przep³yw gazu noœnego (He) wynosi³ 25 cm/s. Temperatura dozownika wynosi³a
275°C. Spektrometr mas pracowa³ przy nastêpuj¹cych parametrach: jonizacja EI
przy 60 eV, temperatura Ÿród³a jonów 185°C, temperatura linii transferowej
250°C, tryb pracy Full Scan [5].

4. Wyniki badañ
Wszystkie próbki odcieków charakteryzowa³y siê wysokim stê¿eniem jonów
chlorkowych, wynosz¹cym od 2904 do 5850 mg/l. Znaczne by³y równie¿ stê¿enia
jonów amonowych, mieszcz¹ce siê w granicach 302÷698 mg/l. Stwierdzono
wysokie wartoœci przewodnoœci w³aœciwej, zmieniaj¹ce siê w przedziale:
16 020÷22 350 µS, co odzwierciedla du¿e stê¿enie rozpuszczonych w odciekach soli.
Niskie stosunkowo by³y stê¿enia jonów Ca2+ (65÷97 mg/l), Mg2+ (45÷72 mg/l).
Zwraca³a jednak uwagê znaczna i zmienna w czasie zawartoœæ fosforu ogólnego
(7,2÷19,6 mg/l). Odcieki charakteryzowa³y siê ponadto du¿¹ zawartoœci¹ zanieczyszczeñ organicznych. Wartoœci ChZT mieœci³y siê w granicach:
2346÷4825 mg/l O2, natomiast wartoœci BZT5 waha³y siê miêdzy 559 a 1177 mg/l
O2. We wszystkich badanych próbkach nieznacznie zmienia³a siê wartoœæ stosunku ChZT/BZT5. Wynosi³a od 4,1 do 4,4. Fakt ten œwiadczy o tym, i¿ zanieczyszczenia zawarte w odciekach ze sk³adowiska z £ubnej s¹ trudno rozk³adalne metodami biochemicznymi, a samo sk³adowisko nale¿y do œrednio ustabilizowanych.
Na rys. 2a przedstawiono pe³en chromatogram ekstraktu pochodz¹cego od
zwi¹zków wystêpuj¹cych w odciekach surowych oraz w odciekach po 60 min
trwania procesu elektrolizy z u¿yciem elektrody SPR przy gêstoœci pr¹du
3 A/dm2. Kryteria przyjête przy identyfikacji zwi¹zków obecnych w odciekach,
to co najmniej 80% podobieñstwa danego zwi¹zku do widma zwi¹zku obecnego
w bibliotece aparatu analizuj¹cego. Wœród zidentyfikowanych zwi¹zków ponad
trzy czwarte z obecnych w odciekach surowych oraz po poszczególnych czasach
elektrolizy zosta³a zidentyfikowana z podobieñstwem 95÷98%.
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Rys. 2a. Chromatogram ekstraktu odcieków surowych (czerwony) oraz po ostatnim czasie elektrolizy
60 minut (czarny) [5]

Rys. 2b. Chromatogram ekstraktu odcieków surowych (czerwony) oraz po ostatnim czasie
elektrolizy (czarny) 60 minut, obejmuj¹cy czasy retencji 3÷10 min [5]

Rys. 2c. Chromatogram ekstraktu odcieków surowych (czerwony) oraz po 60 minutach elektrolizy
(czarny), obejmuj¹cy czasy retencji 11÷17 min [5]
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Rys. 2d. Chromatogram ekstraktu odcieków surowych (czerwony) oraz po 60 minutach elektrolizy
(czarny), obejmuj¹cy czasy retencji 17÷24 min [5]

Rys. 2e. Chromatogram ekstraktu odcieków surowych (czerwony) oraz po 60 minutach elektrolizy
(czarny), obejmuj¹cy czasy retencji 19÷25 min [5]

Podczas elektrolizy otrzymane widma zmieniaj¹ siê. Niektóre zwi¹zki zanikaj¹, ale jednoczeœnie tworz¹ siê inne. Jest to widoczne na chromatografach podzielonych na kolejne czasy retencji (rys. 2b do 2e). W ekstrakcie odcieków surowych wykryto: ftalan dibutylu – stê¿enie w odciekach surowych wynosi³o
– 348 µg/l. Po 5 min elektrolizy spad³o do 276 µg/l i na tym poziomie utrzymywa³o siê przez 45 min. Po 60 min odnotowano jego nieznaczny spadek do
197 µg/l, toluen – 285 µg/l. Po 5 min jego stê¿enie spad³o do 182 µg/l. Po kolejnych czasach 10, 15 min stê¿enie spad³o odpowiednio do 182 i 113 µg/l. Po
45 min nie odnotowano jego obecnoœci, co najprawdopodobniej zwi¹zane by³o
z nak³adaniem siê pików innych zwi¹zków. Po 60 min elektrolizy jego stê¿enie
wynosi³o – 52 µg/l, trimetylobenzen – 97 µg/l. Jego stê¿enie po 10 min wynosi³o
– 4,2 µg/l, kwas 3 metylo mas³owego – 82 µg/l, po 15 min jego stê¿enie wynosi³o
3 µg/l, naftalen – 65 µg/l, którego stê¿enie po 60 min wynosi³o 7,3 µg/l, cymen
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– 34 µg/l, po 30 min jego stê¿enie spad³o do 0,5 µg/l, 1-metylo-etylo benzen, obecny w odciekach surowych w stê¿eniu 30 µg/l. Po 5 min elektrolizy jego stê¿enie
spad³o do 12 µg/l, natomiast po 10 min do 7 µg/l.
Czêœæ zwi¹zków zidentyfikowana w ekstrakcie odcieków surowych by³a rejestrowana po wytypowanych czasach elektrolizy. Tak jest w przypadku ftalanu dibutylu, toluenu, naftalenu. Dwóch ostatnich zwi¹zków nie zarejestrowano po odpowiednio: 45 i 30 min., co jest najprawdopodobniej zwi¹zane z nak³adaniem siê
pików innych zwi¹zków. Zidentyfikowano natomiast: kwas 2-metylomas³owy
obecny w odciekach surowych w iloœci 19 µg/l, po 5 min procesu jego stê¿enie
spad³o do 6 µg/l; kwas kapronowy, jego stê¿enie z 23 µg/l w odciekach surowych
spad³o do 1,4 µg/l po 5 min elektrolizy; trimetylobenzen – z 97 µg/l stê¿enie
spad³o do 4,2 µg/l po 10 min; kwas 3-metylomas³owy – z 82 µg/l nast¹pi³ spadek
stê¿enia do 3 µg/l po 15 min procesu elektroutleniania.
Dla czasu retencji 8,86 min i odcieków po 10 min elektrolizy, pojawi³ siê
niezidentyfikowany alkan w stê¿eniu 1,3 µg/l. Wyst¹pi³ on równie¿ po 30 min
elektrolizy w stê¿eniu 1,5 µg/l, a po kolejnych 15 min procesu jego stê¿enie
wzros³o do 12,9 µg/l i utrzyma³o siê do 60 min elektrolizy. Analogicznie dla czasu
retencji 13,52 min w ekstrakcie odcieków surowych znajdowa³ siê niezidentyfikowany alkan w stê¿eniu 5,6 µg/l, którego stê¿enie po 10 min procesu wzros³o
do 16,9 µg/l a po kolejnych czasach elektrolizy (15, 30, 45, 60 min) mala³o odpowiednio: 5,5, 4,8, 2,2, 0,3 µg/l. Poszczególne zwi¹zki z tej grupy nie wystêpowa³y
w znacz¹cych stê¿eniach jednak ich sumaryczna, przybli¿ona zawartoœæ po
kolejnych czasach procesu wynosi³a odpowiednio: 229, 249, 161, 142, 137
i 33 µg/l.
Ca³kowite stê¿enie zwi¹zków zidentyfikowanych w ekstrakcie odcieków surowych wynosi³o 1,28 mg/l. Jest to jednak bardzo niewiele w porównaniu z sumaryczn¹ zawartoœci¹ zanieczyszczeñ organicznych w odciekach, w których ChZT
wynosi³o 4825 mg/l O2. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, ¿e du¿o
zwi¹zków (polarnych) nie zosta³o wyekstrahowanych dichlorometanem. Równie¿ czêœæ pików nale¿¹ca do zwi¹zków podobnych mog³a ulec na³o¿eniu, przez
co ich identyfikacja sta³a siê niemo¿liwa.
W trakcie elektrolizy obserwowano powstawanie nowych zwi¹zków niezidentyfikowanych w odciekach surowych. Bardzo du¿¹ grupê stanowi³y zwi¹zki
chlorowcopochodne. Stê¿enia tych substancji zmienia³y siê w trakcie procesu.
Stê¿enia niektórych z powstaj¹cych zwi¹zków pocz¹tkowo ros³y, a po kolejnych
okresach trwania elektrolizy mala³y. Natomiast stê¿enia innych zwi¹zków pod
koniec procesu elektroutleniania znów zaczyna³y rosn¹æ.
Wœród zidentyfikowanych zwi¹zków chloroorganicznych, by³y: chlorotoluen, którego stê¿enie po 5 min. procesu elektolizy wynosi³o 0,15 µg/l, po 30 min
wzros³o do 4,3 µg/l, a nastêpnie spad³o po kolejnych 15 min do 3,9 µg/l. Po 60 min
elektrolizy jego stê¿enie wynosi³o 2,2 µg/l, 2,3-dichloro-butanol – zosta³ zidentyfikowany po 5 min procesu w stê¿eniu 0,8 µg/l. Do czasu 45 min jego stê¿enie
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wzros³o do 11 µg/l, jednak po 60 min spad³o do 4,4 µg/, 1,1,2,2, tetra-chloroetan
– zidentyfikowany po 5 min czasu elektrolizy w stê¿eniu 2,4 µg/l. Stê¿enie tego
zwi¹zku systematycznie ros³o do 30 min do wartoœci 5,1 µg/l, po 45 min wynosi³o
8,4 µg/l. W koñcowym czasie procesu, po 60 min, nieznacznie spad³o do wartoœci
6,2 µg/l [5].
Na rys. 3 przedstawiono sposób identyfikacji danego zwi¹zku, opieraj¹cy siê
na podobieñstwie jego widma do widma znajduj¹cego siê w bazie danych.

Rys. 3. a – zwi¹zek obecny w ekstrakcie odcieków, zidentyfikowany jako: b – Trichlorometan,
CHCl3, MF: 898, RMF: 906, CAS: 67-66-3, ID: 41524

Do powsta³ych w czasie elektroutleniania zwi¹zków chloropochodnych, których stê¿enie systematycznie ros³o do koñca procesu nale¿a³ 3-chloro-2-metylobutan, zidentyfikowany po 5 min elektrolizy w stê¿eniu 2,4 µg/l. Po elektrolizie
jego stê¿enie wynosi³o 38 µg/l.
Po 5 min elektrolizy w odciekach zidentyfikowano równie¿ inne chloropochodne, jednak w znacznie ni¿szych stê¿eniach, ni¿ zwi¹zki wymienione wy¿ej.
Stê¿enia tych zanieczyszczeñ w trakcie procesu elektrolizy ros³y w przedzia³ach
czasowych od 30 min do 45 min, a nastêpnie mala³y. Do tej grupy nale¿¹: 1-, 2-,
3-tri-chloropropanol – 2,3 µg/l, dichloroacetonitryl – 1,5 µg/l, 2-chloro-etylobenzen – 0,4 µg/l, trichlorometan – 0,2 µg/l.
Po 10 min elektrolizy zidentyfikowano: chlorobutadien – 18 µg/l, bromodichlorometan– 9,1 µg/l chloroaceton – 7,3 µg/l, chlorobenzaldehyd – 2 µg/l.
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Po 15 min zidentyfikowano: 1,1-dimetylo-3-chloropropanol w stê¿eniu
27 µg/l, które po 60 min wzros³o do 43 µg/l.
Po 30 min elektrolizy pojawi³y siê: kwas 3-chloromas³owy w stê¿eniu 17 µg/l,
chlorobenzen – 9,5 µg/l, po 15 min jego stê¿enie wzros³o do 17 µg/l, a po kolejnych 15min spad³o do 12 µg/l, chlorometylobuten – 8,3 µg/l, którego stê¿enie po
kolejnych 15 min wzros³o do 36 µg/l, a po kolejnych 15 min spad³o do wartoœci
14 µg/l.
Do zwi¹zków zidentyfikowanych, z mniejszym podobieñstwem, w niewielkich stê¿eniach od kilku do kilkunastu µg/l, nale¿a³y zwi¹zki siarki jak: tetrationina, lentionina czy heksatiepan.
W wielu przypadkach zwi¹zki na pocz¹tku elektrolizy by³y identyfikowane,
w odciekach surowych, z du¿ym podobieñstwem (85÷95%). Po up³ywie czasu
ich podobieñstwo identyfikacji mala³o nawet do 40%. Jest to najprawdopodobniej zwi¹zane z nak³adaniem siê widm poszczególnych zanieczyszczeñ, powoduj¹cych nieprawid³ow¹ identyfikacjê danego zwi¹zku.
Wœród zwi¹zków chloroorganicznych wystêpuj¹cych w odciekach surowych
zidentyfikowano: chlorometylobuten w stê¿eniu 0,7 µg/l oraz 1-chloro-6-fenyloheksan w stê¿eniu 0,20 µg/l, których stê¿enie w czasie elektrolizy pocz¹tkowo
ros³o, a nastêpnie mala³o jak omówiono wczeœniej. Wzrost zawartoœci zwi¹zków
chloropochodnych ju¿ po 5 min prowadzenia elektrolizy jest oczywisty, poniewa¿ wiêksza dawka chloru powstaj¹cego w procesie anodowym powoduje wzrost
intensywnoœci procesu utleniania zwi¹zków organicznych oraz podstawiania
chloru do ³añcuchów wêglowodorowych. Najprawdopodobniej podczas pierwszej fazy utleniania chlorem, dominuje proces jego podstawiania do cz¹steczek
zwi¹zków organicznych o du¿ych rozmiarach. W póŸniejszej fazie dominuje proces ich degradacji. Szybkoœæ procesów utleniania powsta³ych wczeœniej chlorowcopochodnych jest wiêksza od szybkoœci powstawania nowych chlorowcopochodnych.
Wyników badañ GC-MS nie mo¿na porównaæ z wynikami innych, analogicznych badañ, gdy¿ nie by³y one dotychczas prowadzone. Niemniej jednak znane
s¹ mechanizmy, chlorowania niektórych zwi¹zków. Pozwala to na wyci¹gniêcie
wniosków zwi¹zanych ze Ÿród³em obecnoœci produktów ich elektroutleniania
w odciekach. Najprawdopodobniej niektóre z produktów elektroutleniania s¹
produktami reakcji chlorowania bia³ek oraz aminokwasów zawartych w odciekach ze sk³adowisk komunalnych. Dotyczy to dichloroacetonitrylu, który jest
produktem chlorowania alaniny, znajduj¹cej siê w kolagenie [11, 13]. Produktami chlorowania aminokwasów s¹ te¿ prawdopodobnie 2-chloropropanonitryl,
jak równie¿ chlorobenzaldehyd. Natomiast brak wielu innych produktów chlorowania aminokwasów [9] mo¿e œwiadczyæ o tym, i¿ by³y one obecne w odciekach w ma³ych iloœciach i nie zosta³y zidentyfikowane albo, ¿e uleg³y procesowi
dalszego chlorowania.
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5. Podsumowanie
Elektroutlenianie prowadzi do powstawania wielu nowych zwi¹zków w tym
wielu chlorowcopochodnych. Ca³kowite stê¿enie chloropochodnych pocz¹tkowo wzrasta³o, a nastêpnie mala³o w miarê procesu elektroutleniania. Œwiadczy to,
i¿ po pewnym czasie, reakcje utleniania chlorem zwi¹zków obecnych w odciekach, a tak¿e przejœciowych pó³produktów i produktów elektroutleniania, d¹¿¹ce
do uwalniania chloru z cz¹steczek, dominuj¹ nad reakcjami, w których chlor zostaje podstawiony.
Dominuj¹cym wœród zwi¹zków zidentyfikowanych w odciekach by³ ftalan dibutylu, którego obecnoœæ notowano równie¿ w czasie ca³ego procesu elektrolizy.
Jego obecnoœæ w odciekach surowych mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e by³ on stosowany
w produkcji tworzyw sztucznych, które znalaz³y zastosowanie do wyrobu zabawek i artyku³ów codziennego u¿ytku. Te po zu¿yciu najprawdopodobniej zosta³y
wywiezione na sk³adowisko. Ftalan dibutylu odznacza siê du¿¹ trwa³oœci¹ i odpornoœci¹ na utlenianie. W koñcowym etapie procesu elektroutleniania obecny
by³ w stê¿eniu 197 µg/l.
W ekstrakcie odcieków surowych stwierdzono te¿ obecnoœæ du¿ej grupy
zwi¹zków nale¿¹cych do ciê¿kich wêglowodorów aromatycznych. Dotyczy to
czasów retencji w zakresie od 23,5 do 26 min. Po 30 min elektrolizy odnotowano
obecnoœæ innych zwi¹zków w tym niezidentyfikowanych alkanów. Identyfikacja
tych zwi¹zków by³a bardzo trudna z powodu trudnoœci w detekcji ich widma
macierzystego.
W odciekach surowych zidentyfikowano, choæ z mniejszym podobieñstwem,
zwi¹zki krzemoorganiczne, zawieraj¹ce grupê siloksanow¹: oktametylotetrasiloksan, dodekametylo-cykloheksasiloksan i dekametylopentasiloksan, których
stê¿enia wynosi³y od kilku do kilkunastu µg/l. Zwi¹zki te by³y stosunkowo odporne na elektroutlenianie, poniewa¿ wystêpowa³y w odciekach po 45 i 60 min elektrolizy.

6. Wnioski
l

l

l

Wraz z postêpem elektrolizy substancje zidentyfikowane w odciekach surowych ulegaj¹ elektroutlenianiu i nastêpuje stopniowy ich zanik. Wzrasta jednak iloœæ nowo powsta³ych identyfikowalnych zwi¹zków.
W efekcie poœredniego elektroutleniania anodowego powstaje wiele
zwi¹zków chloropochodnych, ale równie¿ takich, które chloru w cz¹steczce
nie zawieraj¹. W pierwszym etapie chlor zostaje podstawiony w cz¹steczce
zwi¹zku, po czym mo¿e nast¹piæ rozerwanie wi¹zañ w wyniku czego powstaj¹
zwi¹zki prostsze.
W trakcie procesu powstaj¹ce chloropochodne to w znacznej mierze pochodne metanu i butanu natomiast zwi¹zki, które nie zawieraj¹ atomu chloru, to
g³ównie kwasy karboksylowe.

Zeszyty Naukowe SGSP nr 48 (4) 2013

50

l

l

l

W czasie elektrolizy obserwowane jest najpierw zwiêkszanie a potem zmniejszanie iloœci chlorowcopochodnych. Œwiadczyæ to mo¿e o tym, i¿ powsta³e
chlorowcopochodne ulegaj¹ dalszemu elektroutlenianiu, po³¹czonemu z oderwaniem podstawionego chloru.
Powodem identyfikacji tak ma³ej iloœci zwi¹zków z wystarczaj¹co du¿ym podobieñstwem (do widma w bibliotece) zarówno w ekstrakcie odcieków surowych jak i po odpowiednich czasach elektrolizy jest fakt, ¿e obecne
w odciekach zwi¹zki organiczne s¹ zwi¹zkami o du¿ej masie cz¹steczkowej
oraz s¹ zwi¹zkami charakteryzuj¹cymi siê du¿¹ polarnoœci¹.
Bior¹c pod uwagê wysoki stopieñ usuwania azotu amonowego, który w procesie oczyszczania odcieków pozwala omin¹æ etap nitryfikacji i denitryfikacji,
jak równie¿ znaczny spadek stê¿enia zanieczyszczeñ organicznych, mierzony
spadkiem wartoœci ChZT, mo¿na uznaæ, i¿ elektroutlenianie mo¿na zaliczyæ
do wysokoefektywnych metod oczyszczania odcieków.
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One of the most difficult operational problems for landfills economy are
leachates. This is due to exacerbations requirements on the quality
of treated sewage entering in both the surface water to the land and to
the municipal sewage system. Taking this into account, the site of the newly
built project must provide ways and means of leachate treatment.
The conducted research to date shows that the indirect anodic
electrooxidation of pollutants in the leachate leads to a significant reduction
in the COD and complete removal of the ammonium ion leaching, using
high chloride content. This allows to bypass the step of nitrification and
denitrification in the purification of effluents which proves that the indirect
electrooxidation of leachate can be classified as highly effective methods of
treatment.
Keywords: the leachate from municipal landfills, leachate chromatography
tests on selected raw and electrolysis time under optimal conditions, the
process of electrolysis.
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Omówienie
LEAD

Zapobieganie zagro¿eniom œrodowiskowym
zwi¹zanym z gospodark¹ odpadami komunalnymi
na przyk³adzie sk³adowiska odpadów
komunalnych w Œwiêtoch³owicach
Sk³adowanie odpadów komunalnych jest najczêœciej stosowan¹ metod¹
ich unieszkodliwiania.
Sk³adowiska odpadów s¹ uwa¿ane za jedne z najtrudniejszych obiektów
budowlanych. Wynika to przede wszystkim z ich du¿ej powierzchni i pojemnoœci, d³ugiego czasu eksploatacji, mi¹¿szoœci odpadów, uwarunkowanej szczelnoœci, pozwalaj¹cej zapewniæ minimalne oddzia³ywanie na
œrodowisko naturalne. S¹ to praktycznie bioreaktory, gdzie pod wp³ywem
czynników atmosferycznych i na skutek dzia³alnoœci mikroorganizmów zachodzi szereg mikrobiologicznych, biochemicznych, chemicznych i fizycznych przemian. Emisje towarzysz¹ce procesom, maj¹cym miejsce w tych
obiektach, stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla wszystkich elementów œrodowiska. Sposób i zasiêg rozprzestrzeniania siê zanieczyszczeñ warunkuj¹:
budowa geologiczna, ukszta³towanie powierzchni, hydrografia terenu ale
przede wszystkim: zastosowane rozwi¹zania technologiczne w zakresie
wykonania niezbêdnych zabezpieczeñ [1, 3].
S³owa kluczowe: gospodarka odpadami komunalnymi, sk³adowisko odpadów komunalnych.

Wstêp
Substancje organiczne bêd¹ce g³ównymi sk³adnikami sta³ych odpadów komunalnych, ulegaj¹c biochemicznym przemianom, oddzia³uj¹ niekorzystnie na
œrodowisko wodno-glebowe i atmosferê.
Tylko sk³adowiska zorganizowane, posiadaj¹ce specjaln¹ lokalizacjê, uwzglêdniaj¹c¹ kryteria ekologiczne, geologiczne i technologiczne oraz zabezpieczenia
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w postaci uszczelnieñ, sieci drena¿owych i odgazowuj¹cych, pozwalaj¹ na zniwelowanie wielu zagro¿eñ ekologicznych.
W zale¿noœci od rodzaju sk³adowanych odpadów oraz bilansu wodnego
sk³adowiska, procesy zachodz¹ce na sk³adowisku mog¹ byæ Ÿród³em takich emisji jak: odcieki, gaz wysypiskowy, odory py³, ha³as [7].
Obiektem badañ by³a identyfikacja zagro¿eñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem
i eksploatacj¹ obiektu gospodarki odpadami komunalnymi na przyk³adzie
sk³adowiska w Œwiêtoch³owicach. Badania mia³y na celu ocenê trafnoœci wyboru
lokalizacji sk³adowiska oraz zastosowanych rozwi¹zañ budowlano-technologicznych, maj¹cych za zadanie ograniczyæ do minimum mo¿liwoœæ szkodliwego oddzia³ywania na otoczenie. W opracowaniu wykorzystano wyniki badañ monitoringowych prowadzonych na sk³adowisku [9], obserwacje oraz dane literaturowe
zawarte w publikacjach, dotycz¹cych funkcjonowania obiektów gospodarki komunalnej.

1. Odcieki
Odcieki jest to wodny roztwór trzech grup zanieczyszczeñ: materii organicznej, charakteryzowanej g³ównie przez trzy wskaŸniki: chemiczne zapotrzebowanie tlenu, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu oraz ogólny wêgiel organiczny,
specyficznych zanieczyszczeñ organicznych z gospodarstw domowych i przemys³u, np: detergenty, fenole, substancje ropopochodne, pestycydy oraz nieorganiczne sole wapnia, magnezu, sodu, potasu, amoniaku i metali ciê¿kich.
G³ównymi czynnikami maj¹cymi wp³yw na jakoœæ powsta³ych odcieków s¹:
sk³ad odpadów, czyli zawartoœæ frakcji organicznej i nieorganicznej, obecnoœæ
oraz substancji toksycznych, objêtoœæ wody infiltruj¹cej do sk³adowiska, technologie u¿yte w procesie sk³adowania i rekultywacji. Istotn¹ rolê pe³ni¹ tak¿e odczyn i potencja³ redox, które wp³ywaj¹ na kinetykê rozk³adu zwi¹zków organicznych i mobilnoœæ metali ciê¿kich [4, 5, 6].
Ka¿de sk³adowisko jest Ÿród³em potencjalnych zagro¿eñ dla wód podziemnych, powierzchniowych oraz okolicznych gleb. Najwiêcej odcieków powstaje od
wrzeœnia do kwietnia, a odpowiednio mniej zazwyczaj w miesi¹cach letnich. Iloœæ
wytwarzanych odcieków mo¿na zmniejszyæ poprzez ograniczenie dostêpu wód
opadowych do odpadów przez stosowanie „przesypek” dziennych, a tak¿e poprzez sytuowanie sk³adowiska ze spadkiem powierzchni w jednym kierunku.
Obecnoœæ du¿ej iloœci odcieków zgromadzonych na sk³adowiskach œwiadczyæ
mo¿e o wadliwie zaprojektowanym systemie drena¿owym, co stanowi bezpoœrednie zagro¿enie dla œrodowiska naturalnego [3].
Powstaj¹ce odcieki powinny byæ zbierane za pomoc¹ systemu drena¿owego
i s³u¿yæ do zraszania zdeponowanych odpadów lub powinny byæ kierowane do
oczyszczalni œcieków [5].
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2. Gazy, py³y i odory
Sk³adowiska s¹ Ÿród³em zarówno emisji gazowych, aerozoli i py³owych, a tak¿e zanieczyszczeñ mikrobiologicznych. Emisja py³ów jest zjawiskiem o charakterze pierwotnym i wtórnym, wystêpuj¹cym podczas eksploatacji sk³adowiska.
Emisje pierwotne zwi¹zane s¹ z dowozem odpadów na miejsce sk³adowania, ich
wy³adowaniem, zagêszczaniem oraz przykrywaniem warstwami izolacyjnymi.
Czas trwania pierwotnych emisji py³ów nie przekracza 8 godzin w ci¹gu doby,
natomiast emisje wtórne, mog¹ mieæ miejsce przez ca³¹ dobê. Emisje wtórne
py³ów z powierzchni sk³adowanych odpadów powi¹zane s¹ œciœle z oddzia³ywaniem wiatru, który unosi drobne cz¹stki py³ów. Najsilniejsze zapylenie powietrza ma miejsce bezpoœrednio nad sk³adowiskiem. Wtórna emisja powoduje
zmianê struktury py³u zawieszonego w powietrzu, przejawiaj¹c¹ siê g³ównie
wzrostem udzia³u najdrobniejszych frakcji PM10, PM 2,5 oraz PM1,0.
W celu ograniczenia emisji py³ów niezbêdne jest przykrywanie odpadów
warstw¹ materia³u izolacyjnego zapobiegaj¹cego unoszeniu siê py³ów. Wa¿nym
czynnikiem ograniczaj¹cym rozprzestrzenianie siê py³ów na skutek wtórnej emisji jest tak¿e wystêpowanie naturalnych i sztucznych barier wokó³ sk³adowiska,
takich jak: wysokie skarpy, zadrzewione fragmenty nasypów, pasy zieleni izolacyjnej itp. [1, 6, 7].
Emisja gazów zwi¹zana jest w du¿ej mierze z procesami biochemicznego
rozk³adu substancji organicznych. Najwiêksza emisja gazów wystêpuje w ci¹gu
pierwszych 2–5 lat eksploatacji sk³adowiska, tu¿ po ustaleniu siê stabilnej fermentacji metanowej. Wed³ug badañ przeprowadzonych na ró¿nych sk³adowiskach odpadów komunalnych, œredni sk³ad gazu w tym okresie przedstawia siê
nastêpuj¹co: metan 457 g/m3, dwutlenek wêgla 835 g/m3, amoniak 6 mg/m3, siarkowodór 13 mg/m3, aldehyd octowy 43 mg/m3. Emitowane ze z³o¿a gazy rozpraszaj¹c siê w powietrzu atmosferycznym, ulegaj¹ gwa³townemu rozcieñczeniu
w strumieniu powietrza nap³ywaj¹cego spoza sk³adowiska. Badania przeprowadzone na du¿ych, czynnych sk³adowiskach w Szczecinie, Gdyni, Jawidzu i ¯ernikach [7, 9] podaj¹, i¿ maksymalne emisje siarkowodoru oraz amoniaku maj¹ na
tyle niskie stê¿enia, ¿e ju¿ na granicy sk³adowiska stê¿enia gazów w powietrzu
atmosferycznym nie przekraczaj¹ wartoœci dopuszczalnych. Zarówno stê¿enie
dwutlenku wêgla, jak i metanu mog¹ byæ jednak podwy¿szone tak¿e poza obszarem sk³adowiska. Wystêpuj¹ wtedy zagro¿enia wybuchowe (mieszanina z powietrzem atmosferycznym o stê¿eniu 10–15% obj.) oraz wzmaganie efektu cieplarnianego (niszczenie warstwy ozonowej). Wytworzony na sk³adowisku metan
mo¿e byæ przyczyn¹ powstania po¿aru na jego powierzchni lub w jego wnêtrzu.
Dym powstaj¹cy podczas tego zjawiska zawiera wówczas wiele szkodliwych
zwi¹zków, do których nale¿¹: tlenek wêgla, dioksyny, furany, które wp³ywaj¹
wysoce toksycznie na organizmy ¿ywe. Najwiêksze iloœci metanu powstaj¹ na du¿ych, podpoziomowych sk³adowiskach odpadów komunalnych, w szczególnoœci
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na obiektach niedawno zamkniêtych, na których stosowano zagêszczanie kompaktorem [5, 6]. Sk³adowiska generuj¹ cztery podstawowe Ÿród³a emisji odorów:
miejsce wy³adunku odpadów, ca³a powierzchnia z³o¿a odpadów, strefa wydzielania siê gazu, strefa zwi¹zana z gospodark¹ odciekami.
W zale¿noœci od rodzaju deponowanych odpadów, ich iloœci, a tak¿e warunków meteorologicznych panuj¹cych na terenie sk³adowiska ró¿na jest wielkoœæ
emisji odorów. G³ówn¹ przyczyn¹ emisji gazów uci¹¿liwych zapachowo do otoczenia jest niepe³ny rozk³ad i zagniwanie odpadów ju¿ w pojemnikach zlokalizowanych na mieœcie. Odpady mineralne praktycznie nie generuj¹ odorów.
îród³em nieznacznej iloœci substancji odorotwórczych s¹ sk³adniki gazu fermentacyjnego, takie jak kwasy organiczne (mas³owy), merkaptany, alkohole i inne.
Najwa¿niejszym czynnikiem atmosferycznym maj¹cym wp³yw na oddzia³ywanie zapachowe jest temperatura powietrza oraz prêdkoœæ i kierunek wiatru.
W przypadku sk³adowisk o powierzchni przykrytej i zrekultywowanej nie
stwierdza siê uci¹¿liwych zapachów. Powierzchnie dobrze utrzymanych sk³adowisk dzia³aj¹ jak filtr dezodoruj¹cy dla wydzielaj¹cych siê gazów. W przypadku
œwie¿ych powierzchni sk³adowisk, przykrytych materia³em ziemnym, z dobrze
zagêszczonymi odpadami, emisja odorów porównywana jest z emisj¹ z pryzm
kompostowych. Proces dezodoryzacji gazu nastêpuje podczas jego migracji przez
wystêpuj¹c¹ na powierzchni warstwê izolacyjn¹ [6, 9].

3. Ha³as
Podstawowe Ÿród³a ha³asu wystêpuj¹ce na sk³adowisku odpadów stanowi¹
urz¹dzenia techniczne wykorzystywane do jego prawid³owej eksploatacji. Nale¿¹
do nich przede wszystkim, znajduj¹ce siê na sk³adowisku: kompaktor o mocy
akustycznej 107,5 dB w czasie pracy 240 min/8 h i odpowiednio: spycharka
– 109,5 dB – 120 min/8 h, ³adowarka 107,5 dB – 90 min, ³adowarka – 105 dB
– 240 min/8 h, wózek wid³owy – 70 dB – 180 min/8 h, ³adowarka teleskopowa
– 105 dB – 240 min/8 h, samochód ciê¿arowy 80 dB – 240 min/8 h [8].

4. Sk³adowisko odpadów komunalnych w Œwiêtoch³owicach
Sk³adowisko odpadów prowadzone przez Zak³ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Œwiêtoch³owicach Sp. z o.o. jest obiektem podpoziomowo-nadpoziomowym, zlokalizowanym w mieœcie Œwiêtoch³owice przy ulicy Wojska Polskiego na terenie
wyrobiska ha³dy hutniczej by³ej Huty „Florian”. Sk³adowisko zlokalizowane jest
w po³udniowo-zachodniej czêœci miasta, na granicy z Rud¹ Œl¹sk¹.
W bezpoœrednim s¹siedztwie sk³adowiska znajduj¹ siê od strony pó³nocnej:
droga publiczna Drogowa Trasa Œrednicowa (w odleg³oœci ok. 200 m), od strony
po³udniowej: powierzchniowy zbiornik „Staw Edward”, zarz¹dzany przez Hutê
„Pokój” S.A., od strony wschodniej: torowisko, bocznica kolejowa, za ni¹ ogród-
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ki dzia³kowe s¹siaduj¹ce z Osiedlem Ustronie, od strony zachodniej: torowisko,
Huta „Pokój” S.A.
Obszar sk³adowiska odpadów w Œwiêtoch³owicach pod wzglêdem fizyczno-geograficznym stanowi fragment œrodkowej czêœci makroregionu Wy¿yny
Œl¹skiej, na terenie Wy¿yny Katowickiej. Obszar le¿y na granicy dzia³u wód
powierzchniowych I rzêdu Wis³a–Odra. Przez miasto Œwiêtoch³owice przep³ywa
rzeka Rawa. Na omawianym terenie wystêpuje kilkanaœcie stawów, bêd¹cych
efektem intensywnej eksploatacji górniczej (m.in. Staw Szwajcera, Staw Edward,
Staw Martyn, Staw Zacisze) [9].
Pod³o¿e omawianego terenu stanowi¹ utwory karboñskie, na których zalegaj¹
utwory czwartorzêdowe. Warstwê wierzchni¹ stanowi¹ nasypy niekontrolowane
o mi¹¿szoœci od 2,0–12,0 m, poni¿ej których zalegaj¹ grunty spoiste – glina piaszczysta, przewarstwiona piaskiem drobnym oraz glin¹, piaszczysta z domieszk¹
kamieni o mi¹¿szoœci 6 m. Teren sk³adowiska stanowi¹ wy³¹cznie grunty nasypowe.
Poziom wód gruntowych utrzymuje siê na g³êbokoœci 7,5 m ppt. Wody z s¹siaduj¹cych ze sk³adowiskiem zbiorników nie maj¹ kontaktu z wodami obszaru
sk³adowiska.

Rys. 1. Mapa po³o¿enia sk³adowiska [2]

Uszczelnienie dna sk³adowiska i skarp bocznych stanowi geomembrana
PEHD o gruboœci 2 mm. Jest ona u³o¿ona na warstwie wyrównuj¹cej zagêszczonego pod³o¿a oraz pokryta warstw¹ ochronn¹ z materia³ów przepuszczalnych.
Uszczelnienie dna sk³adowiska wykonano z geomembrany g³adkiej, natomiast
skarp z geomembrany szorstkiej. Pod³o¿e czêœci kwatery I, w której deponowane
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by³y odpady niebezpieczne zawieraj¹ce azbest, uszczelnione jest przepalonym
³upkiem wêglowym o mi¹¿szoœci 0,5 m u³o¿onym na warstwie sk³adowanych odpadów komunalnych. Warstwa przek³adkowa pomiêdzy zagêszczonymi warstwami sk³adowanych odpadów o gruboœci ok. 30 cm wykonywana jest z nastêpuj¹cych rodzajów odpadów: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów, gruz ceglany, odpady innych materia³ów ceramicznych i elementów
wyposa¿enia, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materia³ów ceramicznych i elementów wyposa¿enia, gleba i ziemia, w tym kamienie,
gleba i ziemia, w tym kamienie [9].

5. Drena¿ wód odciekowych
Odcieki z poszczególnych kwater sk³adowiska ujmowane s¹ za pomoc¹ drena¿u z perforowanych rur kamionkowych (kwatery I i II) oraz rur z PEHD (kwatery III–VIII), o œrednicach Æ 100, 150 i 200 mm. Sieæ drena¿owa u³o¿ona jest z 1%
spadkiem w kierunku studni zbiorczej S-1 lub kolektora odp³ywowego o œrednicy Æ 200 mm. Odcieki z kwatery VIII, przeznaczonej na odpady przemys³owe,
odprowadzane s¹ do studni zbiorczej S-2, a nastêpnie przepompowywane do
zbiornika retencyjnego na odcieki z kwatery przeznaczonej na odpady przemys³owe. Odcieki z kwatery I ujmowane s¹ poziomym i pionowym drena¿em.
Ci¹gi drenarskie wykonano z PCV o œrednicy Æ 90 mm, w³¹czone s¹ do zbieracza
(Æ 150 mm). Zbieracz u³o¿ony jest ze spadkiem w kierunku po³udniowo-wschodnim naro¿nika kwatery II. W czêœci, w której deponowane s¹ odpady
niebezpieczne zawieraj¹ce azbest zbudowany jest pionowy drena¿ wykonany
z perforowanych rur PE o œrednicy Æ 110 mm, ³¹cz¹cy tê czêœæ z czêœci¹ przeznaczon¹ na sk³adowanie odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne (odpady komunalne). Odcieki ze studni zbiorczych przepompowywane zostaj¹ do zbiorników retencyjnych, sk¹d okresowo zu¿yte zostaj¹ do zraszania sk³adowiska.
Odcieki z kwater sk³adowiska przeznaczonych na odpady komunalne od I do
VII, ujmowane drena¿em, sp³ywaj¹ grawitacyjnie do studni zbiorczej zlokalizowanej w pó³nocnej czêœci sk³adowiska. Studnia jest szczelna, wykonana z krêgów
betonowych, jej œrednica wynosi 2 m, g³êbokoœæ 17 m. W studni zabudowana jest
pompa zatapialna, sterowana rêcznie, która przet³acza odcieki do zbiornika retencyjnego odcieków zlokalizowanego obok studni zbiorczej. Zbiornik wykonany jest jako szczelny, monolityczny o konstrukcji betonowej, o wymiarach:
d³ugoœæ 5 m, szerokoœæ 4 m i g³êbokoœæ 5 m. W zbiorniku zabudowana jest pompa zatapialna, która t³oczy odcieki do instalacji zraszaj¹cej odpady zdeponowane na sk³adowisku lub do ruroci¹gu odprowadzaj¹cego odcieki do przepompowni „ZGODA” zlokalizowanej poza teren sk³adowiska, bêd¹cej w zarz¹dzie
Chorzowsko-Œwiêtoch³owickiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
z Chorzowa (odbiorcy odcieków). Ruroci¹g odprowadzaj¹cy odcieki wykonany
jest z rur PCV o œrednicy Æ 90 mm, u³o¿ony w ziemi. Pomiar iloœci odprowadza-
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nych odcieków prowadzony jest za pomoc¹ przep³ywomierza, zabudowanego
w studni pomiarowej [2, 8, 9].

Rys. 2. Studnia zbiorcza [2]

Rys. 3. Studnia odgazowuj¹ca [2]

6. Ujêcie gazu
Na terenie sk³adowiska gaz ujmowany jest studniami odgazowuj¹cymi, które
docelowo zaprojektowano w sposób umo¿liwiaj¹cy ich zbiorcze po³¹czenie.
Studnie odgazowuj¹ce zak³adane s¹ równolegle do postêpu prac eksploatacyjnych na sk³adowisku odpadów. W pierwszym etapie zabudowano 19 studni. Docelowo przewiduje siê zainstalowanie 32 studni. Studnie odgazowuj¹ce wykonane zosta³y z perforowanych rur o Æ 150 mm z PEHD, które obsypywane zosta³y
¿wirem do szerokoœci Æ 800 mm i ograniczone betonow¹ lub stalow¹ rur¹ ci¹gu.
Ka¿da studnia jest zakoñczona g³owic¹ pod³¹czon¹ do rury odci¹gaj¹cej.
W celu ujêcia biogazu z drena¿u odcieków przewidziano zabudowê po jednej
studni od samego dna czaszy, znajduj¹cej siê w pobli¿u poszczególnych ci¹gów
drena¿u. Natomiast pozosta³e studnie zabudowane zosta³y w trakcie eksploatacji
od 1/3 wysokoœci przewidywanej mi¹¿szoœci odpadów na pod³o¿u zagêszczonym
z materia³ów mineralnych. Studnie podwy¿szano w miarê postêpu prac zwi¹zanych z deponowaniem odpadów, do momentu osi¹gniêcia za³o¿onej, docelowej
mi¹¿szoœci, czyli pod górn¹ warstwê rekultywacji. Studnie odgazowuj¹ce zamontowano na ¿elbetowych p³ytach drogowych o wymiarach 3 × 1,5 × 0,15 m.
Aktywny sposób odgazowania sk³adowiska umo¿liwia odsysany ze sk³adowiska gaz spalany w zainstalowanej pochodni biogazu. Instalacja do pozyskiwania
biogazu sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów: kontenerowej stacji biogazu, która zapewnia pod³¹czenie studni gazowych do odwadniacza, nastêpnie poprzez
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odcinek regulacyjno-pomiarowy z kolektorem zbiorczym, wyposa¿onym w manometr; przewidziano 26 ruroci¹gów o œrednicy 50 mm doprowadzaj¹cych biogaz, kontenerowej stacji ssawy biogazu – stacja przesy³u biogazu oraz pochodni
wolnostoj¹cej, wykonanej ze stali kwasoodpornej o wysokoœci ok. 5 m, o przewidywanej wydajnoœci 50÷250 Nm3/h i ciœnieniu 15÷30 mba [7, 9].

Rys. 4. Pochodnia do
spalania gazu

Rys. 5. Kontenerowa stacja biogazu [2]

7. Budowa sk³adowiska w Œwiêtoch³owicach
Sk³adowisko zosta³o zaprojektowane jako obiekt podpoziomowo-nadpoziomowy sk³adaj¹cy siê z oœmiu kwater. Kwatery I–VII przeznaczone zosta³y do
sk³adowania odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne (m.in. niesegregowane, zmieszane odpady komunalne) a kwatera VIII do sk³adowania odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne (odpady przemys³owe). Na terenie kwatery
nr I w 2001 roku wydzielono kwaterê do sk³adowania odpadów niebezpiecznych
zawieraj¹cych azbest. Eksploatacje tej kwatery zakoñczono pod koniec 2007 roku. Z dniem 19 stycznia 2009 roku Decyzj¹ Marsza³ka Województwa Œl¹skiego
znak 158/OS/09 uzyskano zgodê na zamkniêcie kwatery azbestowej. Zarz¹dca
przewiduje wydzielenie drugiej kwatery na odpady niebezpieczne zawieraj¹ce azbest w pozosta³ej czêœci I. kwatery oraz w kwaterze VI. Kwatera nr VIII podzielona zosta³a na piêæ odrêbnych subkwater, gdzie sk³adowane s¹ selektywne odpady
inne ni¿ niebezpieczne. W danej subkwaterze tworzone s¹ groble dziel¹ce poszczególne subkwatery. Gospodarka odpadami obejmuje: zagospodarowanie
zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 celem ich przetworzenia
mechanicznego w instalacji sortowni, zagospodarowanie odpadów zbieranych
selektywnie poprzez poddanie ich procesowi odzysku, przetwarzanie odpadów
wysegregowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych w instalacji sortowni
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w celu przygotowania ich do dalszego procesu odzysku (sortowanie, belowanie,
doczyszczanie), odzysk organicznych odpadów zebranych selektywnie w procesie biologicznego przetwarzania (kompostownia kontenerowa), magazynowanie
odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz zebranych w ramach funkcjonowania
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych,
unieszkodliwianie poprzez sk³adowanie odpadów pozosta³ych po procesie sortowania oraz odpadów innych ni¿ komunalne.
Technologia sk³adowania odpadów komunalnych obejmuje: roz³adunek odpadów w pobli¿u miejsca ich sk³adowania, warstwowe rozplantowanie odpadów
po powierzchni kwater z wykorzystaniem spycharki g¹sienicowej lub kompaktora do gruboœci 2,0 m, zagêszczanie ka¿dej warstwy rozplantowanych odpadów za
pomoc¹ kompaktora, wykonywanie warstwy przek³adkowej z materia³u inertnego, o gruboœci 30 cm, przeznaczonych do odzysku, czêœciowe magazynowanie odpadów wykorzystywanych do wykonywania warstwy przek³adkowej na terenie
czasowo nieeksploatowanych kwater sk³adowiska.
Proces odzysku stanowi proces rêcznego i mechanicznego sortowania odpadów w sortowni zmieszanych odpadów komunalnych. Zmieszane odpady dostarczane s¹ na platformê przyjêæ znajduj¹c¹ siê w hali sortowni o powierzchni
204,6 m2. Nastêpnie, za pomoc¹ ³adowarki ko³owej, odpady dostarczane s¹ na
przenoœnik kana³owy (poziomo wznosz¹cy). Z przenoœnika kana³owego odpady
s¹ kierowane na przenoœnik wznosz¹cy do sita bêbnowego. W sicie bêbnowym
o œrednicy 3000 mm i d³ugoœci 7000 mm nastêpuje oddzielenie frakcji podsitowej, tzn. odpadów innych ni¿ wymienione z mechanicznej obróbki odpadów).

Rys. 6. Platforma przyjêæ w hali sortowniczej [2]
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Frakcja podsitowa (0–80 mm) odebrana zostaje przez przenoœnik, sk¹d kierowana jest do boksu hali, w którym znajduje siê drugie sito wydzielaj¹ce frakcjê
sk³adaj¹c¹ siê z minera³ów jak: piasek, kamienie, 0–20 mm. Nadsitowa frakcja
odpadów trafia na przenoœnik sortowniczy, nastêpnie do kabiny sortowniczej,
w której ma miejsce rêczne sortowanie odpadów. Za kabin¹ sortownicz¹ umiejscowiony jest separator magnetyczny, wydzielaj¹cy odpady z³omu. Poni¿ej kabiny sortowniczej umiejscowione s¹ cztery boksy z kontenerami, do których kierowane s¹ odpady wysegregowane rêcznie. Pozosta³a czêœæ, za pomoc¹ przenoœnika
kana³owo-wznosz¹cego, kierowana jest do prasy beluj¹cej.

Rys. 7. Kabina sortowania manualnego

Rys. 8. Kontener odpadów po sortowaniu [2]

Rys. 9. Miejsce sk³adowania posortowanych
odpadów

Rys. 10. Prasa beluj¹ca [2]

W obrêbie terenu sk³adowiska zlokalizowana jest kompostownia kontenerowa typu KNEER. Przeznaczona jest ona do kompostowania odpadów organicznych pochodz¹cych z terenów zielonych obejmuj¹cych wycinki drzew i krzewów, zbiory liœci, trawy, a tak¿e osadów œciekowych. Maksymalna zdolnoœæ
przerobowa kompostowni wynosi 3000 Mg w skali roku [7, 9].
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Uk³ad technologiczny kompostowni obejmuje: 8 kontenerów intensywnego
kompostowania o pojemnoœci 25 m3 ka¿dy, kontener biofiltra, kontener stacji
dmuchaw powietrza i zbiornika odcieków, kontener obs³ugi z central¹ sterowania.
Biofiltr wykonany jest jako konstrukcja spawana dwuœcienna, izolowana termicznie z pod³og¹ napowietrzania, specjalnie dla kontenerów s³u¿¹cych do doprowadzania butwienia. Pokrywa biofiltra jest wyposa¿ona w wyci¹g kominowy dla
zdezodoryzowanego powietrza wychodz¹cego. Otwieranie b¹dŸ zamykanie pokrywy nastêpuje za pomoc¹ uk³adu hydraulicznego. Drzwi, s³u¿¹ce do opró¿niania,
otwierane s¹ lub zamykane za pomoc¹ zamkniêæ szybkomocuj¹cych. Jednorazowo
do kontenera biofiltra mo¿e byæ za³adowywane 20 m3 materia³u wejœciowego, czas
przebywania którego wynosi 0,5–1 roku w zale¿noœci od obci¹¿enia.

8. Aparatura kontrolno-pomiarowa sk³adowiska
1. Aparatura kontrolno-pomiarowa odcieków odprowadzanych ze sk³adowiska.
Pomiar iloœci odprowadzanych odcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych odbiorcy
(ChŒPWiK w Chorzowie) prowadzony jest za pomoc¹ przep³ywomierza irygacyjnego, przeznaczonego do pomiaru iloœci przep³ywaj¹cej wody zanieczyszczonej o temperaturze do 50°C i ciœnieniu roboczym do 1,6 Mpa. Zainstalowane
urz¹dzenie to przep³ywomierz irygacyjny typu WI 65-02 Æ 65 mm, maks. robo3
czy strumieñ przep³ywu 50 m /h o dopuszczalnym obci¹¿eniu miesiêcznym
21 600 m3. Lokalizacjê studni pomiarowej z zabudowanym przep³ywomierzem
przedstawia schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych.
2. Sieæ piezometrów (wody podziemne).
Stan jakoœci wód podziemnych w rejonie lokalizacji sk³adowiska jest monitorowany przez analizê wód pobieranych z piezometrów badawczych, tj.:
– piezometr P–1 – usytuowany na po³udnie od sk³adowiska przy utwardzonej
drodze lokalnej, kilkanaœcie metrów od brzegu stawu „Edward”,
– piezometr P–2 – usytuowany w zachodniej czêœci terenu sk³adowiska,
– piezometr P–3 – usytuowany na wschód od sk³adowiska na obrze¿u bocznicy
kolejowej – ArcelorMittal.
3. Waga samochodowa.
Waga samochodowa nieautomatyczna, elektroniczna, hybrydowa, typ: RPT
94240, powierzchnia p³yty wa¿enia: 37,5 m2, noœnoœæ: 50 t.
4. Punkt pomiaru biogazu.
Przep³ywomierz biogazu zabudowany jest na ruroci¹gu zbiorczym w pomieszczeniu ssawy biogazu.
5. Punkt pomiaru opadów atmosferycznych.
Pluwiometr (deszczomierz) zlokalizowany jest przy bramie wjazdowej sk³adowiska w jego po³udniowo-wschodniej czêœci.
Prowadzony na sk³adowisku monitoring, realizowany w fazie eksploatacyjnej
ma na celu kontrolê jakoœci œrodowiska w jego otoczeniu.
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Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z 9 wrzeœnia 2002 roku
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu
sk³adowisk odpadów (Dz.U. 02. 220. 1858 ze zm.) regularnie dokonywane s¹: pomiary poziomu zwierciad³a wody w piezometrach, pomiary podstawowych parametrów fizykochemicznych wód odciekowych i podziemnych (temperatura, pH,
przewodnoœæ elektryczna w³aœciwa PEW, analiza chemiczna próbek wód podziemnych i odciekowych w zakresie obejmuj¹cym oznaczenie: indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu ChZTCr, Ca, Mg, Na, K, N-NH4, NH4, Zn, Cd, Cu, Pb,
Ni, Cr, Hg, ogólnego wêgla organicznego OWO, biochemicznego zapotrzebowania
tlenu BZT5, sumy wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych WWA:
– oznaczenie w próbkach wód odciekowych azotu ogólnego, fosforu ogólnego,
As, indeksu fenolowego, cyjanków, fluorków (raz w roku),
– pomiar emisji gazu sk³adowiskowego z kolektora zbiorczego w zakresie: metanu, dwutlenku wêgla oraz tlenu.
W ramach kontroli œrodowiska wodnego w rejonie sk³adowiska odpadów ka¿dego roku pobiera siê cztery serie próbek wód odciekowych i podziemnych zgodnie z metodyk¹ zawart¹ w Polskich Normach: PN-EN ISO 5667-1: 2008, PN-EN
ISO 5667-3: 2005, PN-EN ISO 5667-10: 1997, PN-EN ISO 5667-11: 2004,
PN-EN ISO 5667-18: 2004.
Analizê fizykochemiczn¹ próbek wód i œcieków wykonano w akredytowanym
Centralnym Laboratorium „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Wykonano równie¿
pomiar g³êbokoœci zwierciad³a wód, pomiary terenowe temperatury, odczynu
pH, przewodnoœci elektrycznej w³aœciwej PEW.
Na sk³adowisku, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu sk³adowisk odpadów (Dz.U. 02. 220. 1858 z póŸn. zm.) oraz Decyzj¹
Marsza³ka Województwa Œl¹skiego z 14 czerwca 2010 r. zatwierdzaj¹c¹ instrukcjê eksploatacji sk³adowiska odpadów w Œwiêtoch³owicach, dokonywano regularnych (raz w miesi¹cu) pomiarów sk³adu i emisji gazu sk³adowiskowego
w kontenerowej stacji zbiorczej biogazu. Ponadto, w celu realizacji pe³nych badañ monitoringowych, w IV kwartale ka¿dego roku dokonana zostaje kontrola
struktury sk³adowanych odpadów oraz osiadania powierzchni sk³adowiska
i statecznoœci jego zboczy. Poboru próbek i okreœlenia wagowo masy wyodrêbnionych sk³adników w poszczególnych frakcjach dokonuje siê zgodnie z normami:
BN-87/9103-03, BN-87/9103-04.
Raz na dwa lata dodatkowo wykonuje siê pomiary poziomów dŸwiêku przenikaj¹cego do œrodowiska. Wyznaczenia równowa¿nego poziomu dŸwiêku dokonuje siê na podstawie zaleceñ zawartych w aktach prawnych:
– Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie
wymagañ w zakresie prowadzenia pomiarów wielkoœci emisji oraz pomiarów
iloœci pobieranej wody (Dz.U. Nr 206, poz. 1291),
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Rys. 11. Punkty monitoringu [2]

– PN-N-01341:2000 Ha³as œrodowiskowy. Metody pomiaru i oceny ha³asu przemys³owego.
Lokalna sieæ monitoringowa w rejonie sk³adowiska obejmuje punkty:
1. wody odciekowe:
– ZBO1 zbiornik wód odciekowych z kwater odpadów komunalnych,
– woda odciekowa ze zbiornika wód odciekowych z kompostownika,
2. wody podziemne: piezometry P–1, P–2, P–3,
3. kontrola osiadania powierzchni sk³adowiska: od Rp.p. – 1 do Rp.p. – 3
4. kontrola statecznoœci zboczy sk³adowiska: dwie linie punktów pomiarowych.

9. Jakoœæ wód odciekowych w latach 2005–2012
na sk³adowisku w Œwiêtoch³owicach
Ocena jakoœci wód odciekowych przeprowadzona zosta³a na podstawie:
wykazu dopuszczalnych wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ w wodach odciekowych wprowadzanych do zbiornika retencyjnego przy pompowni „ZGODA”.
Na przestrzeni lat 2005–2011 stwierdzono okresowe wahania poziomu mineralizacji w próbkach wód odciekowych. Widoczne jest jednak sta³e podwy¿szenie
stê¿eñ rozpuszczonych substancji mineralnych, powoduj¹cych wysokie przewodnictwo, nawet czterokrotnie przewy¿szaj¹ce dopuszczalne. Nie odnotowano
natomiast wzrostu stê¿enia metali ciê¿kich, dla których nie zosta³y przekroczone
wartoœci dopuszczalne, przy jednoczesnym spadku stê¿enia Cr, którego wartoœæ
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wynosi³a w roku 2011 – 0,219 mg/dm3. Porównuj¹c wyniki badañ z danymi
odnotowanymi w pierwszym (1994) i szóstym (1999) roku po uruchomieniu
sk³adowiska zauwa¿alny jest wyraŸny spadek wartoœci BZT5 oraz ChZTCr.
Odcieki z tzw. m³odych sk³adowisk (wiek zdeponowanych odpadów nie przekracza 3÷5 lat) charakteryzuj¹ siê du¿ymi wartoœciami ChZT i BZT5, które stanowi¹ miarê zawartoœci zwi¹zków organicznych, bêd¹cych czêœciowo produktami kwaœnej fazy fermentacji metanowej odpadów, a czêœciowo wymytymi
sk³adnikami zanieczyszczeñ z samych odpadów. Wraz z wyd³u¿aniem czasu
sk³adowania odpadów iloœæ zwi¹zków organicznych ulega zmniejszeniu na skutek postêpuj¹cego rozk³adu frakcji organicznej. Wartoœci ChZT i BZT5 malej¹,
jednak zmiany te nie s¹ równomierne, poniewa¿ ubywa w odpadach substancji
³atwo rozk³adalnych, a pozostaj¹ substancje trudno rozk³adalne. Odcieki z roku
1994 charakteryzowa³y siê równie¿ s³abo kwasowym odczynem (6,38 pH), typowym dla „m³odych” sk³adowisk, zawieraj¹cych wysoki ³adunek zwi¹zków organicznych. W roku 2012 odczyn kszta³towa³ siê na poziomie 7,76–8,15. Podobnie
jak w badaniach z roku 2012, w próbkach odcieków z pocz¹tkowych lat eksploatacji wœród kationów dominowa³ Na (1072 mg/dm3) oraz K (700 mg/dm3) przy
zdecydowanie ni¿szym stê¿eniu Ca (63 mg/dm3). Na przestrzeni lat 2009–2011
widoczny jest natomiast sta³y wzrost stê¿enia tych kationów. Metale ciê¿kie takie
jak Zn, Cd, Cu, Pb, Ni, Cr+6, Hg, As oznaczano w badanych próbkach w nieznacznych iloœciach rzêdu setnych i tysiêcznych czêœci mg/dm3 lub w stê¿eniach poni¿ej zakresu oznaczalnoœci aparatury pomiarowej. Wartoœæ sumy wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych WWA na przestrzeni lat eksploatacji
sk³adowiska mieœci³a siê poni¿ej zakresu oznaczalnoœci aparatury pomiarowej.

10. Jakoœæ wód podziemnych w latach 2005–2012
Oceny jakoœci próbek wód podziemnych, w poszczególnych punktach kontrolnych, dokonano w oparciu o wytyczne rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska
z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
(Dz.U. 08.032. 0284). Podstaw¹ okreœlenia klasy jakoœci wód s¹ wartoœci graniczne elementów fizykochemicznych jakoœci wody, które okreœla rozporz¹dzenie.
Badane próbki wód podziemnych pobranych z P–1, P–2 i P–3 na przestrzeni
lat 2007–2011 charakteryzowa³y siê ustalonym stanem chemicznym, bez znacz¹cych zmian poziomu mineralizacji i stê¿eñ g³ównych badanych wskaŸników.
Nie stwierdzono wyraŸnego wzrostu przewodnoœci elektrolitycznej w³aœciwej
PEW, a tak¿e ogólnego wêgla organicznego OWO oraz indeksów BZT5 i ChZTCr
– wskaŸników charakterystycznych w wysokich stê¿eniach dla wód odciekowych
ze sk³adowisk odpadów komunalnych. Wyniki badañ przeprowadzonych w roku 1999 oraz 2005 wykaza³y równie¿ zbli¿ony charakter wód podziemnych i powierzchniowych, wskazuj¹cy na wzajemne powi¹zanie hydrauliczne oraz mo¿liwoœæ oddzia³ywania na wody odpadów hutniczych, zdeponowanych w tym
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rejonie. Przemys³owy charakter terenu granicz¹cego z obszarem sk³adowiska od
strony zachodniej (teren huty „Pokój” SA, KWK „Pokój” SA), liczne torowiska
od strony pó³nocnej, poflotacyjny zbiornik Staw Edward oraz lokalne drogi o silnym natê¿eniu ruchu, przyczyniaj¹ siê niew¹tpliwie do zmiany w³aœciwoœci gleb,
a co za tym idzie równie¿ wp³ywaj¹ na jakoœæ wód podziemnych [7, 9].
Zmiennoœæ przewodnoœci elektrycznej w³aœciwej PEW oraz odczynu pH w latach 2005–2012 dla wód podziemnych w piezometrach P–1, P–2, P–3 oraz wód
odciekowych ze zbiornika odcieków komunalnych ZBO1 przedstawiaj¹ poni¿sze wykresy.

Rys. 12. Zmiennoœæ PEW w próbkach odcieków oraz wód podziemnych sk³adowiska odpadów
w Œwiêtoch³owicach w latach 2005–2012

Rys. 13. Zmiany pH odcieków oraz wód podziemnych sk³adowiska odpadów w Œwiêtoch³owicach
w latach 2005–2012
îród³o: opracowanie na podstawie wyników badañ próbek odcieków oraz wód podziemnych ze sk³adowiska odpadów w Œwiêtoch³owicach w poszczególnych latach.
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11. Kontrola struktury sk³adowanych odpadów w latach
2005–2012
Wed³ug stanu na grudzieñ 2011 roku, powierzchnia odpadów zdeponowanych na sk³adowisku odpadów w Œwiêtoch³owicach wynosi³a 1,60 ha. W stosunku do grudnia 2009 roku powierzchnia deponowanych odpadów nie uleg³a wyraŸnej zmianie. Sk³adowanie odpadów wraz z ich kompensacj¹ odbywa³o siê na
ju¿ u¿ytkowanej czêœci sk³adowiska. Na przestrzeni lat ze sk³adowiska pobiera
siê œredni¹ laboratoryjn¹ próbkê odpadów, z której wydziela siê próbkê badan¹
o masie 5 kg. Za pomoc¹ odpowiednich sit próbka rozdzielana jest na frakcje
< 10 mm oraz >10 mm. Z mieszaniny cz¹stek o wielkoœci wiêkszej lub równej
10 mm wyodrêbniane s¹ poszczególne sk³adniki. Wyniki analizy frakcyjnej oraz
morfologicznej odpadów przebadanych w latach 2005, 2009 i 2011 przedstawia
rys. 14.

Rys. 14. Procentowy udzia³ poszczególnych frakcji odpadów

12. Pomiary poziomów dŸwiêku w 2011 roku
Tabela 1. Tabelaryczne zestawienia wartoœci równowa¿nego poziomu dŸwiêku

Punkt
Cykle pomiarowe
pomiarowy

Poziom emisji
skorygowany
uwzglêdniaj¹cy
wp³yw t³a
akustycznego
[dB]

Czas
oddzia³ywania
Ÿród³a
[min]/czas
odniesienia

Poziom
równowa¿ny Niepewnoœæ PrzekrodŸwiêku
pomiaru
czenia
LAeq
[dB]
[dB]
[dB]

PP 1 dzieñ
(H00255)

Praca instalacji,
wys. pom.
4,0 m ±0,2

39,6

do 360 min/8 h
czasu T

38,4

±1,8

–

PP 2 dzieñ
(H00256)

Praca instalacji,
wys. pom.
4,0 m ±0,2

40,2

do 360 min/8 h
czasu T

38,9

±1,9

–

îród³o: opracowanie na podstawie: Pomiarów poziomów dŸwiêku przenikaj¹cego do œrodowiska ze
sk³adowiska odpadów w Œwiêtoch³owicach, Katowice 2011.
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Interpretacji wyników dokonano poprzez porównanie ich z wartoœciami
dopuszczalnych poziomów ha³asu (od 40 do 55 dB w zale¿noœci od strefy) w œrodowisku, okreœlonymi w Rozporz¹dzaniu Ministra Œrodowiska z 14 czerwca
2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku (Dz.U.
nr 120, poz. 826).
Na podstawie analizy porównawczej wyników pomiarów i wartoœci dopuszczalnych dla terenów mieszkalno-us³ugowych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych, w 2011 roku nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu
ha³asu. Wykonane na rok przed rozpoczêciem eksploatacji sk³adowiska (1992)
badania prognozuj¹ce uci¹¿liwoœæ akustyczn¹ wykaza³y, i¿ urz¹dzenia nieposiadaj¹ce dodatkowych zabezpieczeñ przeciwha³asowych bêd¹ Ÿród³em uci¹¿liwoœci akustycznej zarówno dla ogródków dzia³kowych, jak i s¹siedniego osiedla
mieszkalnego. Zalecano wyposa¿enie ich w t³umiki akustyczne. Pomiary przeprowadzone w latach 1994–1998 tylko w jednym przypadku wskaza³y przekroczenie okreœlonej dla danego terenu wartoœci poziomu dŸwiêku na granicy zabudowy mieszkaniowej. Wykonawcy badañ nie wskazali we wnioskach sk³adowiska jako Ÿród³a nadmiernego ha³asu, wykazuj¹c znaczny wp³yw na wyniki badañ oddzia³ywania ha³asu komunikacyjnego [8, 9].

13. Wnioski
Analiza wyników badañ przeprowadzonych w latach 2005–2012 w ramach
monitoringu sk³adowiskowego oraz obserwacje dokonane w rejonie sk³adowiska
odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtnych w Œwiêtoch³owicach mog¹ stanowiæ podstawê nastêpuj¹cych wniosków:
1. Ocena warunków œrodowiskowych terenu sk³adowiska i jego okolic potwierdza s³usznoœæ lokalizacji sk³adowiska odpadów w Œwiêtoch³owicach na obszarze pozbawionym walorów krajobrazowych oraz silnie zdegradowanym
dzia³alnoœci¹ antropogeniczn¹.
2. Sk³adowisko odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne w Œwiêtoch³owicach zaprojektowano z uwzglêdnieniem wymaganych zabezpieczeñ.
3. W wodach podziemnych z piezometrów znajduj¹cych siê w strefie potencjalnego wp³ywu sk³adowiska odpadów w Œwiêtoch³owicach nie stwierdza siê
znacz¹cego wzrostu wskaŸników charakterystycznych w wysokich stê¿eniach
dla wód odciekowych.
4. Analiza zastosowanych rozwi¹zañ budowlano-technologicznych w systemie
drena¿u sk³adowiskowego oraz prowadzenie kontrolowanego odbioru wód
odciekowych ograniczy³o do minimum mo¿liwoœæ oddzia³ywania sk³adowiska odpadów na wody podziemne.
5. Szybkie i ca³kowite spalanie gazu sk³adowiskowego ujmowanego w pochodni
chroni œrodowisko naturalne przed emisj¹ metanu i innych szkodliwych gazów.
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6. Nie stwierdza siê przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha³asu dla terenów mieszkalno-us³ugowych oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
s¹siaduj¹cych z obszarem, na którym zlokalizowane jest sk³adowisko odpadów w Œwiêtoch³owicach.
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The organic substances being the main element of permanent
municipal wastes which undergo the biochemical changes have harmful
environmental effects.
Only organized landfill sites sited in special areas considering the
ecological, geological and technological criteria as well as means of
protection such as the proofing, draining and degassing grids make the
elimination of many ecological threats possible.
Depending on the nature of wastes and the landfill site water balance,
the undergoing processes may be the source of the following emission :
leachates, landfill site gases , stench, dust and noise.
The main aim of studies ,described in the article , was to identify the
threats connected with functioning and operation of the object of
municipal waste disposal on the example of the landfill site in
Œwiêtoch³owice. The research was to evaluate the accuracy of landfill site
place as well as construction and technological solutions aiming at
minimalizing the harmful effects on environment. The article uses the
monitoring research results carried on the landfill site as well as the
observation results and data included in publications dealing with
functioning of municipal waste disposal.
Keywords: municipal waste disposal, municipal landfill site.

SUMMARY

Preventing Environmental Risks Associated with
Municipal Waste Disposal on the Example
of the Landfill Site in Œwiêtoch³owice

prof. Stanis³aw DWORECKI
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Omówienie
LEAD

Pogl¹d na interpretacjê infrastruktury
Problematyka dotycz¹ca infrastruktury jest istotna dla ka¿dego podmiotu
funkcjonuj¹cego w przestrzeni spo³eczno-gospodarczej. Zgodnoœæ
pogl¹dów na temat pojêcia i interpretacji infrastruktury u³atwia komunikacjê w obszarze decyzyjnym. Dlatego wymiana pogl¹dów na ten temat przyczynia siê do ich ujednolicenia, umo¿liwia równie¿ poszukiwanie
racjonalnych rozwi¹zañ.
W artykule podjêto próbê okreœlenia infrastruktury i mo¿liwoœci jej klasyfikacji. Przedstawiono autorski pogl¹d na temat potencjalnych zagro¿eñ i interpretacjê infrastruktury, dziel¹c j¹ na infrastrukturê techniczn¹ i zasoby.
Wskazano na potrzebê wyró¿nienia w infrastrukturze technicznej trzech
sk³adowych z ich opisem. Nastêpnie zaproponowano podzia³ infrastruktury
ze wzglêdu na mo¿liwoœci zaspokajania potrzeb podmiotów. Na koniec
odniesiono siê do pojêcia infrastruktury krytycznej i zaproponowano nowe
do niej podejœcie.
S³owa kluczowe: infrastruktura; infrastruktura techniczna, zasoby, bezpieczeñstwo, zagro¿enie.

Wstêp
Jednym z czynników warunkuj¹cym normalne egzystowanie i skuteczne
dzia³anie cz³owieka oraz efektywne funkcjonowanie ka¿dego innego podmiotu
(przedsiêbiorstwa produkcyjnego, firmy us³ugowej, szpitala, szko³y, organów administracji publicznej itp.) jest posiadanie odpowiedniego zaplecza materia³owo-technicznego. Zaplecze to stanowi dla nich podstawê, na której osadzona
jest konstrukcja organizacyjna, funkcjonalna i zadaniowa dzia³ania, oraz kreuje
zasady dzia³ania w ten sposób, aby by³o one skuteczne, efektywne i bezpieczne1.

1

Nie sposób pomin¹æ tu koniecznoœci wyst¹pienia norm iloœciowych i jakoœciowych oraz uregulowañ prawnych. Zapewni¹ one nie tylko racjonalnoœæ i efektywnoœæ dzia³ania, ale równie¿ ich przestrzeganie wp³ywa bezpoœrednio na wzrost bezpieczeñstwa danego podmiotu, jak i jego otoczenia (bli¿szego i dalszego).

72

Zeszyty Naukowe SGSP nr 48 (4) 2013

Czêsto spotykamy siê z pojêciem systemu2: produkcji, eksploatacji, zaopatrywania, magazynowania zasobów, transportu, zasilania energetycznego, s³u¿by
zdrowia, obrony pañstwa, bezpieczeñstwa wewnêtrznego, zagospodarowania odpadów itp. Sk³adaj¹ siê na nie si³y (zasoby ludzkie) i œrodki (zasoby materia³owo-techniczne), czêsto nazywane infrastruktur¹. Ka¿dy z tych systemów,
jako œwiadomy wytwór cz³owieka, s³u¿y do osi¹gniêcia jakiegoœ celu (wykorzystywany jest do zrealizowania okreœlonego zadania). Zatem, rozpatruj¹c z punktu
widzenia prakseologicznego ³añcucha dzia³ania (rys. 1), w ka¿dym z tych systemów mo¿na wyodrêbniæ podmiot (sprawcê) dzia³ania; poœrednika (narzêdzie)
dzia³ania; przedmiot (tworzywo), na który skierowane jest dzia³anie oraz relacje
(powi¹zania) miêdzy nimi. Pierwsze trzy mo¿na traktowaæ jako ujêcie rzeczowe,
a pozosta³e jako czynnoœciowe (dzia³ania decyzyjne).

Rys. 1. Wariant interpretacji graficznej prakseologicznego ³añcucha dzia³ania
îród³o: [2].

gdzie:
X – podmiot (sprawca dzia³ania);
Y – narzêdzie (element infrastruktury), poœrednik dzia³ania;
Z – obszar dzia³ania – funkcjonowanie cz³owieka, grupy spo³ecznej, znacz¹cej
czêœci spo³eczeñstwa kraju, administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz innych
organizacji i s³u¿b publicznych itp. W okreœlonych sytuacjach mo¿e to byæ równie¿ element infrastruktury;
O – otrzymany (uzyskany) efekt dzia³ania;
W – wymagania wstêpne (oczekiwania);
P – potencjalne szanse i zagro¿enia (uwarunkowania) dzia³ania (natury prawnej
i organizacyjnej; œrodowiska naturalnego i cywilizacyjnego; zachowañ ludzkich
(dzia³ania terrorystyczne, sabota¿, niewiedza, niska œwiadomoœæ itp.);
a – decyzja o zakresie wykorzystania narzêdzi (infrastruktury);
b – decyzja o sposobie wykorzystania (oddzia³ywania) narzêdzia (infrastruktury)
na przedmiot dzia³ania;
c – decyzje regulacyjne (zarz¹dcze, prawne, funkcjonalne i organizacyjne, np.
w zakresie ochrony, systemów monitorowania i alarmowania, uœwiadamiania
spo³eczeñstwa itp.) powoduj¹ce doprowadzenie do zgodnoœci O z W.
2
System, to pewna ca³oœæ, w której wspó³dzia³aj¹ wyodrêbnione czêœci sk³adowe (elementy).
Dzia³anie systemu zale¿y od funkcji czêœci sk³adowych i zwi¹zków miêdzy nimi (relacji). Powi¹zania
czêœci sk³adowych okreœlaj¹ strukturê systemu.
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Z powy¿szego wynika, ¿e w ka¿dym dzia³aniu, cz³owiek d¹¿¹c do wykonania
jakiegokolwiek zadania, posi³kuje siê (wykorzystuje) infrastruktur¹ (narzêdzia,
urz¹dzenia, instalacje, obiekty, zasoby materia³owe, finansowe, osobowe).
W rozwa¿aniach tych nie mo¿na pomin¹æ dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia bezpieczeñstwa egzystencjalnego i behawioralnego poprzez tworzenie
w³aœciwej infrastruktury. Mam tu na myœli g³ównie zabezpieczenie siê przed negatywnymi skutkami oddzia³ywania si³ natury (powodzie, huragany itp.), awarii
urz¹dzeñ technicznych i katastrof budowlanych lub transportowych, ale równie¿
wynikaj¹cych z dzia³ania cz³owieka (np. dzia³ania sabota¿owe, dywersyjne, terrorystyczne lub wynikaj¹ce z niewiedzy b¹dŸ braku poczucia odpowiedzialnoœci). Nie mo¿na jednoczeœnie zapominaæ o bezpieczeñstwie samej infrastruktury.
Doprowadzenie do zgodnoœci O z W wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wyeliminowania
(co jest ma³o prawdopodobne) lub ograniczenia do minimum potencjalnych
zagro¿eñ (rys. 2).

Rys. 2. Potencjalne Ÿród³a zagro¿enia bezpieczeñstwa infrastruktury

1. Pojêcie infrastruktury
Pojêcie infrastruktura wywodzi siê z po³¹czenia dwóch ³aciñskich wyrazów
infra = pod, poni¿ej, w dolnej czêœci i structura = uk³ad, szyk, budowa) i uto¿samiane jest z podstawowymi urz¹dzeniami, budynkami u¿ytecznoœci publicznej
oraz instytucjami us³ugowymi (s³u¿ba komunalna)3, których istnienie jest niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania gospodarki i spo³eczeñstwa, zarówno
jako ca³oœci, jak i poszczególnych ich dziedzin.
W dos³ownym t³umaczeniu oznacza podbudowê, czyli podstawow¹ strukturê
okreœlonego uk³adu. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e infrastruktura, to zbiór podstawowych budowli i urz¹dzeñ niezbêdnych do funkcjonowania jako ca³oœci gospodarki i spo³eczeñstwa; stanowi „szkielet, krwiobieg” gospodarowania (funkcjo3

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii, www.pl.wikipedia/wiki/infrastruktura, dostêp: 17.09.2013.
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nowania, bytu) grup spo³ecznych i ka¿dego cz³owieka. Zatem z przedmiotowego
punktu widzenia mo¿e mieæ ró¿ny zasiêg (rys. 3), co oznacza, ¿e zapewnia
w³aœciwe (po¿¹dane) warunki do ¿ycia i dzia³ania (funkcjonowania).
Infrastruktura

Indywidualna
(rodzinna)

Grupowa
(spo³ecznoœci
lokalnej)

Krajowa
(narodowa)

Transgraniczna

Samorz¹dowa

Pañstwowa

Europejska

Miêdzynarodowa

Rys. 3. Podzia³ infrastruktury ze wzglêdu na jej zasiêg

W tym miejscu mo¿na przywo³aæ jeszcze inne definicje:
– Infrastruktura to zespó³ podstawowych urz¹dzeñ i instytucji us³ugowych, niezbêdnych do nale¿ytego funkcjonowania spo³eczeñstwa i produkcyjnych
dzia³ów gospodarki4;
– Infrastruktura to urz¹dzenia i instytucje us³ugowe (np. w dziedzinie transportu, oœwiaty, ochrony zdrowia), niezbêdne do nale¿ytego funkcjonowania spo³eczeñstwa i produkcyjnych dzia³ów gospodarki5;
– Pojêciem infrastruktury okreœla siê urz¹dzenia i instytucje niezbêdne do zapewnienia nale¿ytego funkcjonowania gospodarki narodowej i ¿ycia spo³eczeñ6
stwa ;
– Infrastruktura, podstawowe urz¹dzenia i instytucje, niezbêdne do nale¿ytego
7
funkcjonowania gospodarki i spo³eczeñstwa ;
– Infrastruktura jest pojêciem miêdzynarodowym, oznaczaj¹cym zespó³ podstawowych obiektów, urz¹dzeñ i instytucji o charakterze us³ugowym niezbêdnym
do w³aœciwego funkcjonowania spo³eczeñstwa i produkcyjnych dzia³ów gospo8
darki .
Reasumuj¹c, infrastruktura – to obiekty, budowle, urz¹dzenia, maszyny, instalacje i inny sprzêt techniczny oraz zasoby materia³owe (u¿ytecznoœci publicz4

Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, PWN, Warszawa 2003, s. 789.
S³ownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1997, s. 473.
6
Z. Borcz, Infrastruktura terenów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroc³awiu,
Wroc³aw 2000.
7
Encyklopedia. T. 7, PWN SA, Warszawa 2004, s. 42.
8
W. Mirowski, Studia nad infrastruktur¹ wsi polskiej. Wyposa¿enie obszarów w infrastrukturê
spo³eczn¹. T. III, PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1996, s. 83.
5
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nej), finansowe i osobowe, których istnienie jest konieczne do zapewnienia warunków do funkcjonowania dzia³ów gospodarki (rozwój produkcji) na danym
terenie9, zapewniaj¹cych us³ugi i warunki bytu ludnoœci oraz ich bezpieczny rozwój w poszczególnych dziedzinach. Oznacza uk³ad (system) i wzajemne relacje
(wspó³zale¿noœci i wspó³u¿ytecznoœci) jego elementów (czêœci) stanowi¹cych
spójn¹ i logiczn¹ ca³oœæ (np. infrastruktura systemu ochrony zdrowia).
Infrastruktura ma s³u¿ebny charakter, gdy¿ wykorzystywana jest do œwiadczenia us³ug w zakresie warunków skutecznego i efektywnego funkcjonowania,
obejmuj¹cych sferê produkcyjn¹, komunaln¹ (bytow¹ i konsumpcyjn¹) oraz
administracyjn¹.

2. Próba klasyfikacji infrastruktury
Dokonuj¹c jakiejkolwiek klasyfikacji, zawsze powinno siê przedstawiæ kryteria, wg których bêdzie dokonywany podzia³.
Infrastruktura

Techniczna

Zasoby

Gospodarcza
Spo³eczna
Administracyjna
Rys. 4. Podzia³ infrastruktury ze wzglêdu na charakter i w³aœciwoœci

W literaturze przedmiotu jest doœæ du¿a zgodnoœæ co do podzia³u infrastruktury na czêœæ gospodarcz¹ (ekonomiczn¹), obejmuj¹c¹ us³ugi z zakresu transportu, komunikacji, energetyki, melioracji itp., i spo³eczn¹, obejmuj¹c¹ us³ugi w za9

Trudno siê zgodziæ ze stwierdzeniem czêœci publicystów, ¿e okreœlenia infrastruktura u¿ywa siê
w odniesieniu do ca³ego kraju jako podstawowego sk³adnika gospodarki i instytucji pañstwowych.
Moim zdaniem okreœlenie „na danym terenie” nie wyklucza „ca³ego kraju”, ale wskazuje, ¿e mo¿e to
byæ infrastruktura gospodarstwa rodzinnego; spo³ecznoœci lokalnej; przedsiêbiorstw, firm, instytucji
i innych organizacji o ró¿nej (co do charakteru w³aœcicielskiego i zadaniowego) formie zorganizowania
na danym obszarze (np. wg podzia³u administracyjnego). Tak¹ interpretacjê mo¿na wyprowadziæ z definicji przedstawionej w Ma³ym s³owniku jêzyka polskiego: „Infrastruktura to zespó³ podstawowych
urz¹dzeñ i instytucji us³ugowych, niezbêdnych do nale¿ytego funkcjonowania spo³eczeñstwa i produkcyjnych dzia³ów gospodarki na danym terenie”. Je¿eli chcemy skoncentrowaæ siê tylko na szczeblu centralnym, to powinniœmy dodaæ „pañstwa”.
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kresie prawa, bezpieczeñstwa, oœwiaty i nauki, kultury, opieki spo³ecznej, s³u¿by
zdrowia itp.10. Pierwszy sk³adnik realizuje funkcje gospodarcze, a drugi funkcje
spo³eczne – na danym obszarze administracyjnym.
Osobiœcie opowiadam siê za podzia³em na infrastrukturê techniczn¹ i zasoby
(rys. 4), gdy¿ nie eliminuje (nie wyklucza) on aspektów technicznych w infrastrukturze spo³ecznej, a ponadto wskazuje na rolê zasobów w wype³nianiu funkcji
s³u¿ebnej infrastruktury.
Je¿eli przyjmie siê, ¿e infrastruktura to kompleks urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej, niezbêdny do zapewnienia nale¿ytego funkcjonowania gospodarki narodowej i ¿ycia ludnoœci, odpowiednio rozmieszczony w przestrzeni, to sensowne
jest przyjêcie infrastruktury gospodarczej – jako tej, która jest zwi¹zana z funkcjonowaniem gospodarki narodowej i pañstwa jako ca³oœci, a infrastruktury
spo³ecznej – jako tej, która jest ukierunkowana na zaspokojenie bezpoœrednich
potrzeb egzystencjalnych i behawioralnych ludnoœci (spo³eczeñstwa). Celowym
jest te¿ wyodrêbnienie infrastruktury administracyjnej, która umo¿liwia i zapewnia sprawne zarz¹dzanie organom zarz¹dczym. Nale¿y mieæ jednak na uwadze,
¿e te trzy sk³adowe s³u¿¹ spo³eczeñstwu, jego bytowi, rozwojowi i bezpieczeñstwu; s¹ œciœle ze sob¹ funkcjonalnie i zadaniowo powi¹zane i przenikaj¹ siê.
W literaturze przedmiotu mo¿na spotkaæ jeszcze inne sposoby podzia³u infrastruktury, np. na infrastrukturê przestrzenn¹ i ga³êziow¹. Pierwsza odnosi siê do
sposobu zorganizowania w terenie (przestrzeni), a druga do kompetencji i odpowiedzialnoœci poszczególnych resortów (ministerstw), np. resortem gospodarki
(infrastruktura przemys³owa), resortem finansów (infrastruktura urzêdów skarbowych), resortem rolnictwa i gospodarki ¿ywnoœciowej (infrastruktura produkcji ¿ywnoœci), resortem edukacji i wychowania (infrastruktura szkolnictwa podstawowego), resortem obrony narodowej (infrastruktura wojskowa) itp. Ka¿dy
podzia³ administracyjny powinien wynikaæ z przyjêtego kryterium klasyfikacji
i s³u¿yæ jakiemuœ celowi, np. potrzeby przeprowadzenia jakichœ badañ, b¹dŸ
powziêcia jakichœ decyzji.
Celem infrastruktury jest zapewnienie warunków organizacyjnych, materia³owych i technicznych do prawid³owego funkcjonowania gospodarki
i spo³eczeñstwa, zarówno jako ca³oœci, jak i poszczególnych ich dziedzin na danym obszarze. Jednym z warunków mo¿e byæ takie zabezpieczenie, aby wyst¹pi³o
poczucie bezpieczeñstwa egzystencjalnego i behawioralnego (cz³owieka, grupy
spo³ecznej, narodu, pañstwa). W zale¿noœci od stopnia mo¿liwoœci zaspokojenia
tych potrzeb, mo¿na dokonaæ podzia³u infrastruktury na: podstawow¹, istotn¹
i kluczow¹ (rys. 5).
Mo¿na stwierdziæ, ¿e infrastruktura podstawowa zapewnia byt na minimalnym poziomie (wegetatywnym), zapewniaj¹cym funkcjonowanie (cz³owieka,
rodziny, przedsiêbiorstwa, firmy, szko³y, szpitala, pañstwa), maj¹c na uwadze poprawê sytuacji. Zejœcie poni¿ej tego poziomu uniemo¿liwia dalsze funkcjonowa10

Zob.: Encyklopedia. T. 7, PWN SA, Warszawa 2005, s. 42.
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nie i stwarza zagro¿enie dla bytu i funkcjonowania podmiotu (np. utrata przez rodzinê mieszkania, odciêcie dop³ywu pr¹du do szpitala lub banku, utrata
p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstwa, zatrucie ujêcia wody konsumpcyjnej
itp.). Taka interpretacja jest spójna z podzia³em infrastruktury na techniczn¹
i zasoby (zob. rys. 4). Zatem obejmuje nie tylko urz¹dzenia, obiekty, systemy
techniczne11, ale równie¿ zasoby.
Infrastruktura

Podstawowa

Istotna

Kluczowa

Rys. 5. Podzia³ infrastruktury ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zaspokojenia potrzeb

Infrastruktura istotna zapewnia funkcjonowanie podmiotu (np. jw.) na poziomie wystarczaj¹cej stabilnoœci (stagnacja), czyli utrzymania siê na doœæ dobrym
poziomie, tzn. nie zagra¿a degradacji, ale nie umo¿liwia te¿ rozwoju, np. rodzinê
staæ na utrzymanie wystarczaj¹cego poziomu ¿ycia i dzia³ania (ma samodzielne
mieszkanie, ale nie ma szans na kupienie nowego wiêkszego mieszkania
w zwi¹zku z powiêkszeniem siê rodziny); przedsiêbiorstwo ma mo¿liwoœæ utrzymania produkcji na poziomie (iloœciowym i jakoœciowym) nienara¿aj¹cym go na
straty, ale bez mo¿liwoœci rozwoju (zwiêkszenia produkcji, modernizacji urz¹dzeñ, rozbudowy obiektów, np. ze wzglêdu na ograniczony dostêp do zasobów).
Przez infrastrukturê kluczow¹ bêdziemy rozumieæ taki stan infrastruktury,
który musi byæ na poziomie koniecznym do zapewnienia warunków do bezpiecznego rozwoju (bardzo dobre warunki mieszkaniowe, dobrze p³atana praca, uruchamianie nowych inwestycji w obszarze spo³ecznym przez samorz¹dy terytorialne, podwy¿szanie standardów jakoœciowych produkcji i us³ug, zapewnione bezpieczeñstwo osób i mienia przez s³u¿by).

3. Infrastruktura techniczna
3.1. Infrastruktura gospodarcza
Infrastruktura gospodarcza, to budynki, budowle, obiekty, urz¹dzenia, sieci
przesy³owe i us³ugowe o charakterze publicznym, konieczne do poprawnego funkcjonowania dzia³ów gospodarki narodowej oraz spo³eczeñstwa (rys. 6) na okreœlonym terytorium, wykorzystywane do œwiadczenia podstawowych i koniecznych us³ug dla okreœlonej jednostki przestrzenno-gospodarczej (rodziny, osiedla,
11
System techniczny, to niepusty zbiór elementów i urz¹dzeñ technicznych oraz budowli po³¹czonych relacjami wspó³zale¿noœci, bêd¹cych œwiadomym wytworem cz³owieka, w celu realizacji okreœlonych zadañ.
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dzielnicy, miasta, zak³adu przemys³owego itp.), zapewniaj¹cych bezpieczny byt
i rozwój.
Infrastruktura gospodarcza

Produkcyjna

Transportowa

Logistyczna

Komunalna

Komunikacji
spo³ecznej

Œrodowiska
naturalnego
i ekologii

Ma³ych us³ug

Finansowa

Rys. 6. G³ówne sk³adowe infrastruktury gospodarczej

Infrastruktura gospodarcza ma us³ugowy i s³u¿ebny charakter na rzecz okreœlonej jednostki przestrzenno-gospodarczej (rodziny, zak³adu przemys³owego
lub us³ugowego, osiedla, dzielnicy, miasta) lub jednostki administracyjnej (gminy, powiatu, województwa, pañstwa) wraz z jej mieszkañcami.
W sk³ad infrastruktury gospodarczej wchodz¹:
– infrastruktura produkcyjna (np. obiekty i hale produkcyjne, urz¹dzenia, maszyny i instalacje technologiczne itp.), s³u¿¹ca wytwarzaniu dóbr materia³owo-technicznych do zaspokajania potrzeb ludzi, organizacji, instytucji i innych
podmiotów gospodarczych;
– infrastruktura komunalna, s³u¿¹ca zaspokajaniu potrzeb spo³eczeñstwa w zakresie:
a) mieszkalnictwa (np. mieszkania komunalne, socjalne);
b) zaopatrzenia w wodê (np. ujêcia i zbiorniki wody, wodoci¹gi i stacje uzdatniania wody itp.);
c) zaopatrzenia w gaz (np. sieæ gazoci¹gów, stacje redukcyjne, sieæ gazowa odbiorców itp.);
d) zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ (np. elektrownie ró¿nego typu, sieæ linii wysokiego napiêcia, stacje transformatorowe, sieæ niskiego napiêcia
odbiorców itp.);
e) zaopatrzenia w ciep³o (np. ciep³ownie, elektrociep³ownie, sieæ cieplna itp.);
– infrastruktura ma³ych us³ug (obiekty, urz¹dzenia, maszyny, instalacje techniczne i inny sprzêt), s³u¿¹cy do œwiadczenia us³ug w zakresie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych, np. przez: piekarnie, masarnie, przetwórstwo owocowo-warzywne, handel, punkty zbiorowego ¿ywienie (jad³odajnie, bary, sto³ówki);
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– infrastruktura œrodowiska naturalnego i ekologii12, s³u¿¹ca zabezpieczeniu ludzi i ich mienia oraz innych podmiotów przed: podtopieniami, powodziami,
osuwiskami, zanieczyszczeniem b¹dŸ zatruciem zbiorników i cieków wodnych,
zanieczyszczeniem terenów – poprzez:
a) budowanie umocnieñ terenu i brzegów cieków wodnych, budowanie
wa³ów przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych oraz tam i œluz;
b) usuwanie wód i œcieków (np. sieæ kanalizacyjna zbierania wód deszczowych
i roztopowych oraz œcieków komunalnych, oczyszczalnie œcieków itp.);
c) usuwania odpadów (np. wysypiska odpadów i œmieci, spalarnie odpadów
i œmieci, recykling odpadów itp.);
– infrastruktura masowej komunikacji spo³ecznej (sieæ telefonii kablowej i komórkowej, sieæ radiowa i telewizyjna, radiostacje, Internet itp.);
– infrastruktura transportowa:
a) transport samochodowy (drogi, mosty, tunele, wêz³y komunikacyjne, drogowe przejœcia graniczne, flota pojazdów samochodowych itp.);
b) transport kolejowy (dworce, drogi kolejowe, wiadukty, wêz³y komunikacji
kolejowej, paro- i elektrowozy, flota pojazdów szynowych osobowych i towarowych itp.);
c) transport wodny (drogi wodne, porty i przystanie, œluzy i przepusty, budowle hydrotechniczne, flota p³ywaj¹cych urz¹dzeñ przewozu osób i towarów itp.);
d) transport powietrzny (lotniska i l¹dowiska, dworce lotnicze, flota transportu powietrznego, urz¹dzenia nawigacyjne itp.);
– infrastruktura finansowa (obiekty, urz¹dzenia, instalacje itp.) podmiotów finansowych (np. banków), s³u¿¹ca zaspokajaniu potrzeb podmiotów w zakresie
mo¿liwoœci poprawy istniej¹cego stanu rzeczy w sytuacjach kryzysowych, poprzez finansowanie swojej dzia³alnoœci (np. przez kredyty, po¿yczki itp.);
13, 14
– infrastruktura logistyczna
obejmuje obiekty, budowle, urz¹dzenia i instalacje umo¿liwiaj¹ce przechowywanie (magazynowanie), transportowanie i utrzymywanie zasobów w stanie zdatnoœci u¿ytkowej oraz dysponowanie nimi
(zarz¹dzanie, dystrybucjê) zgodnie z aktualnymi potrzebami (oczekiwaniami)
podmiotów (np. ruroci¹gi, taœmoci¹gi, magazyny).
Na ca³okszta³t infrastruktury logistycznej sk³adaj¹ siê g³ównie nastêpuj¹ce
grupy œrodków technicznych15: œrodki transportu i manipulacji do przemieszczania produktów miêdzy przedsiêbiorstwami, a tak¿e wewn¹trz tych podmiotów;
budynki i budowle magazynowe umo¿liwiaj¹ce sk³adowanie i ochronê zapasów
12

W dokumentach i w literaturze przedmiotu ten rodzaj infrastruktury najczêœciej zaliczany jest do
infrastruktury komunalnej (z wyj¹tkiem punktu a).
13
Infrastruktura logistyczna œciœle zwi¹zana jest z zasobami materia³owo-technicznymi, dlatego na
ogó³ nie jest wykazywana w klasyfikacji.
14
Ficoñ K., Logistyka techniczna, infrastruktura logistyczna, BELSTUDIO, 2009, s. 73.
15
Skowronek Cz., Logistyka w przedsiêbiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 82.
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oraz niezbêdne wyposa¿enie magazynów umo¿liwiaj¹ce realizacjê ich podstawowych funkcji; opakowania stanowi¹ce ochronê produktów, ale czêsto tak¿e
s³u¿¹ce do transportu i manipulacji; œrodki przetwarzania informacji (urz¹dzenia i ich systemy oraz programy u¿ytkowe); urz¹dzenia i instalacje do przeprowadzania utylizacji16; urz¹dzenia i instalacje do zapewnienia ochrony obiektów i zasobów magazynowych bêd¹ce we w³adaniu organów pañstwowych i samorz¹dowych, ró¿nego rodzaju spó³ek lub osób fizycznych (prywatnych), ale maj¹ce
charakter u¿ytecznoœci publicznej.
3.2. Infrastruktura spo³eczna
Z infrastruktur¹ spo³eczn¹ uto¿samiane s¹ obiekty i urz¹dzenia, które stanowi¹ materialn¹ podstawê przekazu us³ug socjalnych, edukacyjnych, kulturalnych itp., na poziomie zapewniaj¹cym bezpieczny byt i rozwój spo³eczny. Maj¹
zatem istotny wp³yw na rozwój spo³eczeñstwa i jego kondycjê (intelektualn¹,
zdrowie), przek³adaj¹ siê jednoczeœnie na zmiany cywilizacyjne (wyrównywanie
szans) spo³eczeñstwa oraz dynamikê rozwoju gospodarczego.
W infrastrukturze spo³ecznej istotn¹ rolê odgrywa równie¿ ta jej czêœæ, która
zwi¹zana jest z przestrzeganiem prawa i poczuciem kszta³towania bezpieczeñstwa (rys. 7). Zalicza siê do nich takie instytucje, jak: administracja publiczna
(pañstwowa i samorz¹dowa), s¹dy, wiêzienia, policja, stra¿ po¿arna, wojsko czy
te¿ organizacje miêdzynarodowe (np. ONZ).
Infrastruktura spo³eczna

Edukacyjna

Opieki zdrowotnej

Sportowo-rekreacyjna

Turystyczna

Kulturalna

Opieki socjalnej

Obrony prawnej

Handlowa

Inne, np. opieki
spo³ecznej

Rys. 7. G³ówne sk³adowe infrastruktury spo³ecznej

W sk³ad infrastruktury spo³ecznej wchodz¹ budynki, obiekty i urz¹dzenia
u¿ytecznoœci publicznej:
– infrastruktura edukacyjna, s³u¿¹ca zaspokajaniu potrzeb spo³eczeñstwa w zakresie edukacji (podnoszenia kwalifikacji) i wychowania, przynale¿na placówkom oœwiatowo-wychowawczym (np. ¿³obki, przedszkola, szko³y ró¿nych poziomów, oœrodki adopcyjno-opiekuñcze, domy poprawcze itp.);
16

Wojciechowski T., Marketingowo-logistyczne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem, Difin, Warszawa
2011, s. 130.
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– infrastruktura s³u¿by zdrowia, s³u¿¹ca ratowaniu ¿ycia lub zdrowia, przynale¿na placówkom ochrony zdrowia (np. oœrodki zdrowia, zak³ady opieki zdrowotnej, szpitale, apteki, sanatoria itp.);
– infrastruktura potrzeb kulturalnych, s³u¿¹ca zaspokajaniu potrzeb „wy¿szego
rzêdu”, przynale¿na placówkom krzewienia kultury (teatry, kina, biblioteki, muzea, galerie wystawowe, kluby, domy i oœrodki kultury, kawiarnie, œwietlice itp.);
– infrastruktura obrony prawnej (bezpieczeñstwa), s³u¿¹ca zapewnieniu bezpieczeñstwa ludzi i ich mienia, przynale¿na instytucjom i s³u¿bom ochrony osób
i mienia oraz ich bezpieczeñstwa prawnego i fizycznego:
a) obiekty, urz¹dzenia i instalacje stra¿y po¿arnej (pañstwowej i ochotniczej),
b) obiekty, urz¹dzenia i instalacje policji, prokuratury, s¹dów, wiêziennictwa,
c) obiekty, urz¹dzenia i instalacje wojska;
– infrastruktura sportowo-rekreacyjna, s³u¿¹ca ogólnemu rozwojowi kondycji
i sprawnoœci fizycznej ludzi oraz zapewnieniu rozrywki i rekreacji, przynale¿na
placówkom sportu i rekreacji (boiska i stadiony sportowe, hale sportowe, baseny p³ywackie i k¹pieliska, aquaparki itp.);
– infrastruktura turystyczna, to zespó³ obiektów i urz¹dzeñ, stanowi¹cych wyposa¿enie okreœlonego obszaru, szlaku lub miejscowoœci, umo¿liwiaj¹cych zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego, najczêœciej przynale¿na podmiotom organizuj¹cym wypoczynek i rekreacjê (hotele, domy wczasowe, pola namiotowe,
szlaki turystyczne itp.);
– infrastruktura handlowa, to zbiór obiektów i urz¹dzeñ placówek handlowych,
s³u¿¹cych zaspokajaniu bie¿¹cych potrzeb konsumentów (bran¿owe sklepy
i punkty sprzeda¿y, oraz wielobran¿owe ma³o- i wielkopowierzchniowe sklepy
lub markety);
– infrastruktura pomocy socjalnej i opieki spo³ecznej, to zespó³ obiektów,
urz¹dzeñ i instalacji przynale¿nych placówkom nios¹cym pomoc (wsparcie)
osobom s³abszym, poszkodowanym, samotnym, bezradnym, nieuleczalnie
chorym itp., poprzez hospicja, domy samotnej matki, domy spokojnej staroœci,
oœrodki pomocy spo³ecznej, organizacje charytatywne, placówki zapewniaj¹ce
ca³odobow¹ opiekê osobom niepe³nosprawnym, przewlekle chorym lub w podesz³ym wieku itp.).
3.3. Infrastruktura administracji
Infrastruktura administracji17 s³u¿y sprawnemu i skutecznemu zarz¹dzaniu
podmiotami gospodarczymi, instytucjami i s³u¿bami u¿ytecznoœci publicznej na
danym terenie (rys. 8). W sk³ad infrastruktury administracji wchodz¹ budynki,
obiekty, budowle, urz¹dzenia i instalacje:
17

Ten rodzaj infrastruktury jest rzadko uwzglêdniany (wymieniany) w proponowanej klasyfikacji.
Moim zdaniem jest to wa¿ny element infrastruktury, gdy¿ zapewnia skuteczne organizowanie i koordynowanie (zarz¹dzanie) œwiadczeniem us³ug przez podmioty do tego zobowi¹zane. Ma to szczególne
znaczenie w sytuacji kryzysowej i w kryzysie.
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podmiotów gospodarczych (przedsiêbiorstw i firm produkcyjno-us³ugowych),
organów administracji samorz¹dowej,
organów administracji pañstwowej (centralnych i terenowych),
instytucji i s³u¿b bezpieczeñstwa pañstwa i obywateli.
Infrastruktura administracji

Podmiotów
gospodarczych

Samorz¹dowej

Pañstwowej

Instytucji i s³u¿b
bezpieczeñstwa

Centralnej
Terenowej
Rys. 8. G³ówne sk³adowe infrastruktury administracji

4. Zasoby
Przez zasoby nale¿y rozumieæ posiadany potencja³ (materia³owy, techniczny,
finansowy, ludzki i informacyjny), okreœlony asortymentowo, iloœciowo i jakoœciowo, s³u¿¹cy zapewnieniu ci¹g³ego i niezak³óconego funkcjonowania podmiotów (gospodarczych, spo³ecznych i administracyjnych) w warunkach pewnoœci
(stabilnoœci) i niepewnoœci (w warunkach zagro¿enia bezpieczeñstwa lub
kryzysu).
Zasoby stanowi¹ potencja³ zasileniowy podmiotów na danym szczeblu
zarz¹dzania, zapewniaj¹ce warunki do skutecznej realizacji przynale¿nych im zadañ. Mog¹ byæ organizowane na szczeblu podstawowym i na wy¿szych szczeblach. Na zasoby sk³adaj¹ siê: zasoby materia³owe (zbiór okreœlonych iloœciowo
i asortymentowo surowców, pó³produktów, produktów itp.), zasoby techniczne
(zbiór okreœlonych iloœciowo i asortymentowo narzêdzi i urz¹dzeñ technicznych), zasoby finansowe (fundusze bie¿¹ce, oszczêdnoœci, rezerwy celowe itp.),
zasoby ludzkie (osoby przeszkolone i przygotowane do wykonywania okreœlonych zadañ, innych ni¿ wykonuj¹ dotychczas) oraz zasoby informacyjne (zbiór
uporz¹dkowanych danych).
W zasobach wyodrêbnia siê zasoby bie¿¹ce i bezpieczeñstwa18. Zasoby bie¿¹ce
s³u¿¹ do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb podmiotu, wynikaj¹cych z charakteru i wykonywanych zadañ, zapewniaj¹ce im ci¹g³e i niezak³ócone funkcjonowanie w ustalonych uwarunkowaniach wewnêtrznych i zewnêtrznych (czêsto
18
W literaturze przedmiotu czêsto wyodrêbnia siê zapasy sezonowe, albo cykliczne, których celem
jest zaspokajanie zmieniaj¹cych siê potrzeb podmiotów, wynikaj¹cych: np. ze zmiany pór roku. Wystêpuj¹ równie¿ zapasy spekulacyjne, tworzone ze wzglêdów finansowych lub zaopatrzeniowych.
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okreœlanych jako warunki pewnoœci). Z kolei zasoby bezpieczeñstwa s³u¿¹ do zaspokojenia potrzeb podmiotu w sytuacji zagro¿enia bezpieczeñstwa (np.
ci¹g³oœci produkcji, ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej, sprawnego zarz¹dzania itp.), wynik³ej z zdarzeñ nadzwyczajnych (np. zdarzeñ losowych), czyli ewentualnego dzia³ania w warunkach niepewnoœci. Dlatego doœæ powszechnie s¹ nazywane rezerwami19.

5. Infrastruktura krytyczna
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e zupe³nie inne zbiory potrzeb (pod wzglêdem iloœciowym, asortymentowym i jakoœciowym) bêd¹ odnosi³y siê do oczekiwañ pojedynczego cz³owieka, rodziny, grupy spo³ecznej (lokalnej, zawodowej, etnicznej czy
wyznaniowej), spo³eczeñstwa danego kraju i pañstwa jako ca³oœci. Ich poczucie
bezpieczeñstwa ma charakter subiektywny i zale¿y od dotychczasowego statusu,
oczekiwañ oraz roli i znaczenia w œrodowisku (równie¿ w otoczeniu bli¿szym
i dalszym). W zwi¹zku z tym, w ka¿dym z przedstawionych typów (poziomów)
infrastruktury (rys. 5) jest taki minimalny stan, nazywany krytycznym20, którego
przekroczenie jest niedopuszczalne, gdy¿ grozi zachwianiem dotychczasowej
pozycji.
Przenosz¹c interpretacjê definicji masy krytycznej z obszaru fizyki na obszar
infrastruktury, mo¿na wnioskowaæ, ¿e osi¹gniêcie takiego jej minimalnego poziomu, zejœcie poni¿ej którego dezorganizuje i uniemo¿liwia dalsze funkcjonowanie podmiotu nazywaæ bêdziemy infrastruktur¹ krytyczn¹, zatem mo¿e byæ
odnoszona do poziomu podstawowego (rys. 9). Nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e z subiektywnego punktu widzenia zainteresowanych podmiotów (rys. 3), zejœcie infrastruktury istotnej (lub kluczowej), zarówno w odniesieniu do infrastruktury
technicznej, jak i zasobów, poni¿ej dotychczasowego poziomu (np. na skutek powodzi, po¿aru), bêdzie traktowane jako uniemo¿liwiaj¹ce im dalsze funkcjonowanie (przynajmniej czasowo).
Zgodnie z ustaw¹ o zarz¹dzaniu kryzysowym21, przez infrastrukturê krytyczn¹ nale¿y rozumieæ systemy oraz wchodz¹ce w ich sk³ad powi¹zane ze sob¹
funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urz¹dzenia, instalacje, us³ugi
19
Mo¿na spotkaæ siê z ró¿nym podzia³em rezerw. Odnosz¹ce siê do podmiotów (np. rezerwy osobiste, zak³adowe, s³u¿by zdrowia, s³u¿b ratowniczych itp.), szczebli zarz¹dzania administracyjnego (np.
rezerwy gminne, powiatowe, pañstwowe itp.) lub znaczenia (np. bie¿¹ce, operacyjne, strategiczne).
20
Por.: Masa krytyczna materia³u rozszczepialnego – minimalna masa, w której samoczynna reakcja rozszczepienia przebiega w sposób ³añcuchowy, czyli ka¿de jedno rozszczepienie j¹dra atomowego
inicjuje dok³adnie jedno nastêpne rozszczepienie. W masie mniejszej od masy krytycznej reakcja zainicjowana rozszczepieniem spontanicznym zaniknie, w masie wiêkszej od masy krytycznej reakcja bêdzie
przebiega³a w sposób lawinowy, tzn. jedno rozszczepienie wywo³a wiêcej ni¿ jedno rozszczepienie. Ale
tak¿e: Masa krytyczna – nieformalny ruch spo³eczny, polegaj¹cy na organizowaniu spotkañ jak najliczniejszej grupy rowerzystów i ich wspólnym przejeŸdzie przez miasto, powoduj¹cym parali¿ komunikacji drogowej.
21
Art. 3, pkt 2 Ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (DzU z 21 maja 2007 r.,
nr 89, poz. 590 z póŸn. zm.).
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kluczowe dla bezpieczeñstwa pañstwa i jego obywateli oraz s³u¿¹ce zapewnieniu
sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a tak¿e instytucji
i przedsiêbiorców. W tym wypadku, w œwietle spostrze¿eñ poczynionych wy¿ej,
powinno siê mówiæ o infrastrukturze krytycznej pañstwa.
Infrastruktura

Podstawowa

Istotna

Kluczowa

Krytyczna
Rys. 9. Umiejscowienie infrastruktury krytycznej

Zatem infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
zaopatrzenia w energiê, surowce energetyczne i paliwa,
l
³¹cznoœci,
l
sieci teleinformatycznych,
l
finansowe,
l
zaopatrzenia w ¿ywnoœæ,
l
zaopatrzenia w wodê,
l
ochrony zdrowia,
l
transportowe,
l
ratownicze,
l
zapewniaj¹ce ci¹g³oœæ dzia³ania administracji publicznej,
l
produkcji, sk³adowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym ruroci¹gi substancji niebezpiecznych.
Nie wydaje siê, aby takie zdefiniowanie by³o trafne. Moim zdaniem zawsze
powinniœmy dookreœliæ podmiot, do którego to siê odnosi, tu powinno byæ infrastruktura krytyczna pañstwa. Co nie wyklucza, ¿e ka¿da infrastruktura powinna
byæ chroniona we w³aœciwym dla niej zakresie.
Istotn¹ spraw¹ jest tu ochrona infrastruktury krytycznej22. Nale¿y przez to rozumieæ zespó³ przedsiêwziêæ organizacyjnych realizowanych w celu zapewnienia
funkcjonowania lub szybkiego odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagro¿eñ, w tym awarii, ataków oraz innych zdarzeñ zak³ócaj¹cych jej prawid³owe funkcjonowanie. Powinno siê to realizowaæ wg schematu (rys. 10).
St¹d te¿ ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów
stoj¹cych przed ka¿dym podmiotem, w tym przed pañstwem polskim. Istota zal

22

Tam¿e, art. 3 pkt 3.
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dañ zwi¹zanych z infrastruktur¹ krytyczn¹ sprowadza siê nie tylko do zapewnienia jej ochrony przed zagro¿eniami, ale równie¿ do tego, aby ewentualne uszkodzenia i zak³ócenia w jej funkcjonowaniu by³y mo¿liwie krótkotrwa³e, ³atwe do
usuniêcia i nie wywo³ywa³y dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki.
Geneza

Diagnoza

Prognoza

Dozorowanie

Reagowanie

Dostosowanie

Profilaktyka

Planowanie

Rys. 10. Dzia³ania zmierzaj¹ce do skutecznej ochrony infrastruktury krytycznej

Stosowanie technicznych systemów ochrony mienia oraz warunki funkcjonowania bran¿y zawodowej, tzn. firm i osób zwi¹zanych z stosowaniem systemów
ochrony technicznej okreœla Ustawa o ochronie osób i mienia23 z 22 sierpnia
1997 r., wraz z rozporz¹dzeniami wykonawczymi. Powy¿sza ustawa okreœla
w art. 1:
1. Obszary, obiekty i urz¹dzenia podlegaj¹ce obowi¹zkowej ochronie.
2. Zasady tworzenia i funkcjonowania wewnêtrznych s³u¿b ochrony.
3. Zasady prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug ochrony osób
i mienia.
4. Wymaganie kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony.
5. Nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia.
6. Zasady ochrony transportowanej broni, amunicji, materia³ów wybuchowych,
uzbrojenia, urz¹dzeñ i sprzêtu wojskowego.
Artyku³ 3 tej ustawy okreœla realizacjê ochrony osób i mienia w formie:
1. Bezpoœredniej ochrony fizycznej.
2. Zabezpieczenia technicznego polegaj¹cego na:
a) monta¿u elektronicznych urz¹dzeñ i systemów alarmowych, sygnalizuj¹cych zagro¿enie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
b) monta¿u urz¹dzeñ i œrodków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach.
Ustawa okreœla obszary, obiekty i urz¹dzenia wa¿ne dla obronnoœci, interesu
gospodarczego pañstwa i bezpieczeñstwa, które podlegaj¹ obowi¹zkowej ochronie przez uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie
techniczne.
Szczegó³owe wykazy obszarów, obiektów i urz¹dzeñ podlegaj¹cych obowi¹zkowej ochronie sporz¹dzaj¹ ministrowie lub kierownicy urzêdów centralnych. Ewidencjê bie¿¹c¹ prowadz¹ wojewodowie. Ka¿dy kierownik obiektu pod23

zm.).

Ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (DzU z 2005 r. nr 145, poz. 1221, z póŸn.
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legaj¹cego szczegó³owej ochronie sporz¹dza plan ochrony, który uzgadnia
z odpowiednim terytorialnie komendantem policji.

Podsumowanie
Przeprowadzone rozwa¿ania pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cej konkluzji:
1. Z praktycznego punktu widzenia racjonalnym wydaje siê byæ podzia³ infrastruktury na infrastrukturê techniczn¹ i zasoby (rys. 4), gdy¿ tylko te dwa komponenty razem wziête, mog¹ stanowiæ podstawê do wype³niania funkcji jaka
jest jej przypisywana – tworzenie warunków materia³owo-technicznych do
osi¹gania celów przez poszczególne podmioty. Nale¿y mieæ œwiadomoœæ,
¿e nawet najdoskonalsze urz¹dzenia techniczne, obiekty, budowle i systemy
techniczne (np. linie przesy³owe) nie maj¹ ¿adnej wartoœci u¿ytkowej, gdy nie
s¹ wyposa¿one w odpowiednie zasilanie (zasoby), np. pr¹d, gaz czy ropê naftow¹24.
2. Infrastrukturê techniczn¹ dzielimy na gospodarcz¹, spo³eczn¹ i administracyjn¹ (rys. 4), gdy¿ tylko ta triada skutecznie zapewnia bezpieczeñstwo bytu
i rozwoju ka¿dego podmiotu. Sk³adowe te s¹ œciœle ze sob¹ powi¹zane relacjami wspó³zale¿noœci i wspó³u¿ytecznoœci.
3. Z punktu widzenia realizowanych zadañ i funkcji spo³eczno-gospodarczych
czêsto mo¿e byæ uzasadnione wyodrêbnienie w infrastrukturze infrastruktur
ga³êziowych.
4. Warunkiem sprawnego funkcjonowania infrastruktury jest w³aœciwa „obudowa” prawno-administracyjna jej tworzenia i ochrony, rozumiana jako prawne
uregulowania zakresu i kompetencji poszczególnych organów administracji
gospodarczej, spo³ecznej, pañstwowej, samorz¹dowej i s³u¿b im podleg³ych
oraz ustalenie norm i wskaŸników (np. iloœciowych, jakoœciowych) obs³ugi
podmiotów.
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Stanis³aw DWORECKI

Issues relating to infrastructure are essential for every company
operating in the socio-economic situation. Consensus of views on the
concept and interpretation of infrastructure facilitates communication in
the decision-making area. Therefore, the exchange of views on this subject
contributes to their unification allowing the visitors to search for rational
solutions.
This paper attempts to identify the infrastructure and capabilities of its
classification. Presents the author’s views on the potential risks and
interpretation facilities, dividing it into technical infrastructure and
resources. The need of awards in the technical infrastructure of the three
components of their descriptions. Then the proposed distribution
infrastructure, the potential to meet the needs of stakeholders. Finally,
reference is made to the concept of critical infrastructure and proposes
a new approach to it.
Keywords: infrastructure, technical infrastructure, resources, safety,
danger.

SUMMARY

View on the Interpretation of Infrastructure

dr in¿. Barbara KACZMARCZYK
Regionalne Centrum Badañ nad Bezpieczeñstwem w Bielsku-Bia³ej

Omówienie
LEAD

Zagro¿enia i jego typologie

Problematyka dotycz¹ca zagro¿eñ jest istotna zarówno dla cz³owieka, jak
i grup spo³ecznych. Dlatego dyskusja w tym zakresie jest podstawowym
obowi¹zkiem ludzi nauki, którzy poszukuj¹ racjonalnych rozwi¹zañ
s³u¿¹cych rozwojowi oraz wype³nieniu s³u¿ebnej roli nauki wobec cz³owieka.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo, zagro¿enie, typologia, organizacja,
system.

Wprowadzenie
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym jedne zagro¿enia znika³y b¹dŸ traci³y na
wa¿noœci, inne rodzi³y siê b¹dŸ nabiera³y na znaczeniu. Zmiennoœæ, dynamicznoœæ i czêstotliwoœæ wystêpowania zagro¿eñ, a tak¿e brak wiedzy na ich temat powodowa³y, ¿e ludzie nie radzili sobie z nimi w zadowalaj¹cym stopniu b¹dŸ te¿
nie mogli sprostaæ ich skutkom. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e odmienne zagro¿enia
w ró¿nych okresach czasu przybiera³y charakter priorytetowy.
Zarysowana powy¿ej sytuacja problemowa wymusza³a koniecznoœæ podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do pe³nego rozpoznania tych¿e zagro¿eñ, diagnozowania i monitorowania ich oraz prognozowania. Od zawsze realizacja wy¿ej wymienionych przedsiêwziêæ by³a mo¿liwa wy³¹cznie w warunkach podzia³u.
Oznacza³o to, zarówno w teorii, jak i w praktyce, ¿e zjawisko, którym siê zajmowano, podlega³o dekompozycji. W myœl tej zasady dokonywano podzia³u zagro¿eñ, co pozwala³o, poprzez rozproszone zainteresowania i badania, pe³ne skonsolidowanie dzia³ania w zakresie badañ nad zagro¿eniami1.
Rozwa¿ania w powy¿szym zakresie nale¿y rozpocz¹æ od odpowiedzi na pytania: Czym jest zagro¿enie?

1

Dotyczy to równie¿ bezpieczeñstwa.
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1. Zakres przedmiotowo-podmiotowy zagro¿eñ
Termin „zagro¿enie” jest mocno zwi¹zany z obaw¹ cz³owieka dotycz¹c¹ utraty wartoœci, takich jak: zdrowie, ¿ycie, swoboda, wolnoœæ czy dobra materialne2
b¹dŸ szerzej, jak twierdzi Stanis³aw Œladkowski, ¿e jest to sytuacja, w której zachodzi mo¿liwoœæ zaistnienia obra¿eñ cz³owieka, a tak¿e powstania szkód materialnych w œrodowisku lub ich kombinacji spowodowanych przez czynniki materialne lub ich zespo³y: obci¹¿enia, zaburzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia
i ska¿enia. Konsekwencj¹ powy¿szej sytuacji jest m.in. obni¿enie poziomu egzystencji spo³eczeñstwa.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze, wydawaæ by siê mog³o, ¿e w literaturze przedmiotu z ³atwoœci¹ bêdzie mo¿na odnaleŸæ jednolite postrzeganie terminu zagro¿enie. Pró¿no jednak poszukiwaæ jednej definicji. Z pojêciem „zagro¿enie” œciœle
zwi¹zane jest pojêcie „bezpieczeñstwo”, które jest jego antonimem. S³ownik jêzyka polskiego okreœla zagro¿enie jako „stan niezagro¿enia, spokoju, pewnoœci”3
b¹dŸ jako „sytuacja lub stan, który komuœ zagra¿a lub, w którym ktoœ czuje siê zagro¿ony b¹dŸ te¿ ktoœ, kto stwarza tak¹ sytuacjê”4. Z kolei wed³ug Ma³ego s³ownika jêzyka polskiego „zagroziæ”, „zagra¿aæ”, to „gro¿¹c czymœ postraszyæ, zapowiedzieæ coœ pod groŸb¹; stwarzaæ stan niebezpieczeñstwa, stawaæ siê groŸnym,
niebezpiecznym dla kogoœ”5, a wed³ug S³ownika jêzyka polskiego to tyle co „staæ
siê niebezpiecznym dla kogoœ, czegoœ”6. Dlatego dokonuje siê stopniowej konkretyzacji i dookreœleñ tych kategorii7. Najczêœciej zagro¿enia s¹ konkretyzowane poprzez wartoœci, które mog¹ byæ utracone, a tak¿e poprzez przedmiot destrukcyjnych oddzia³ywañ lub cechy Ÿróde³ zagro¿eñ8. Zagro¿enia mog¹ byæ konkretyzowane, np. poprzez przedmiot destrukcyjnych oddzia³ywañ lub cechy Ÿróde³
zagro¿eñ9.
Niebezpieczeñstwo oznacza zaœ stan, sytuacjê, po³o¿enie gro¿¹ce czymœ z³ym,
zagra¿aj¹ce komuœ10. W S³owniku terminów z zakresu bezpieczeñstwa narodowego pojêcie „zagro¿enie” definiowane jest jako „sytuacja, w której pojawia siê
zwiêkszone prawdopodobieñstwo powstania stanu niebezpiecznego dla otoczenia”11. Analizuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, ¿e o ile jednak bezpie2

Szerzej, Wiœniewski B., Falecki J.: System zarz¹dzania kryzysowego pañstwa, w tym Si³ Zbrojnych RP, WSA, Bielsko-Bia³a 2007, s. 17.
3
Zob. S³ownik jêzyka polskiego, T. I, PWN, Warszawa 1978, s. 147.
4
S³ownik jêzyka polskiego PWN P-¯, red. L. Drabik, E. Sobol, PWN, Warszawa 2007, s. 534.
5
Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, pod red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. £empicka, Warszawa
1989, s. 965.
6
S³ownik jêzyka polskiego, T. 3, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1978, s. 907.
7
Por.: Stañczyk J.: Wspó³czesne pojmowanie bezpieczeñstwa, ISP PAN, Warszawa 1996,
s. 15–16; J. Œwiniarski: Czym jest bezpieczeñstwo?, Zeszyty Naukowe AON 1993, nr 3.
8
Por. Sienkiewicz P.: Modelowanie bezpieczeñstwa systemów, Zeszyty Naukowe AON 1991,
nr 3/4, s. 57.
9
Tam¿e.
10
Zob. tam¿e, s. 439.
11
Zob. S³ownik terminów z zakresu bezpieczeñstwa narodowego, AON, Warszawa 2002, s. 162.
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czeñstwo okreœla pewien stan o tyle zagro¿enie, w podstawowym rozumieniu
tego s³owa, kojarzy siê bardziej ze zjawiskiem naruszaj¹cym ten stan12. Potocznie
rzecz ujmuj¹c, w przypadku, gdy jest siê bezpiecznym, to nie jest siê zagro¿onym,
natomiast gdy jest siê zagro¿onym, to nie jest siê bezpiecznym. Ta zale¿noœæ jest
pozorna i wynika z subiektywnego postrzegania zagadnienia przez cz³owieka.
W sytuacji kiedy stan œwiadomoœci postrzega okreœlone zjawisko jako niewywo³uj¹ce zagro¿enia, to obiektywnie wp³ywa ono na powstanie niekorzystnego
wp³ywu na dany podmiot. Z powy¿szego wynika, ¿e najczêœciej spotykaæ siê mo¿na z subiektywnym odczuwaniem oraz obiektywnym stanem zagro¿enia13. W powy¿szym kontekœcie doœæ istotne wydaj¹ siê spostrze¿enia Stefana Koryckiego,
który wskazuje na pewnego rodzaju dualizm w rozumieniu pojêcia zagro¿enie.
Z jednej strony uznaje je za odczucie czysto subiektywne wynikaj¹ce z oceny wystêpuj¹cych zjawisk, z drugiej zaœ jako obiektywny czynnik powoduj¹cy stan niepewnoœci i obaw 14. Subiektywnoœæ w odbiorze œwiata zewnêtrznego jest rezultatem funkcjonowania mózgu, który zawsze podsuwa cz³owiekowi przefiltrowany
obraz rzeczywistoœci15. W powy¿szej sytuacji mo¿na liczyæ na obiektywizm, który
bêdzie wynikiem przyswojonej wraz z wiedz¹ i doœwiadczeniem metody badania
rzeczywistoœci oraz wnioskowania, która pozwoli w miarê realnie oceniæ
zaistnia³¹ sytuacjê.
Zdaniem Boles³awa Balcerowicza pojêcia „bezpieczeñstwo” oraz „zagro¿enie” pozostaj¹ ze sob¹ w tak bardzo œcis³ej zale¿noœci dialektycznej, i¿ ich
roz³¹czne rozpatrywanie jest pozbawione sensu. Bezpieczeñstwo semantycznie
oznacza tyle co „niezagro¿enie”, stan spokoju, pewnoœci, co œwiadczy o etymologicznej pierwotnoœci znaczenia s³owa „zagro¿enie”, bezpieczny to ten, który nie
potrzebuje pieczy – opieki, gdy¿ nie jest zagro¿ony. W ³acinie i jêzykach pochodnych obserwujemy analogiczne zjawisko – sine cura, securit as – bez pieczy.16
Waldemar Kitler uwa¿a, ¿e istnieje równie¿ pewna zale¿noœæ pomiêdzy terminem „zagro¿enie” a „kryzys”. Uwa¿a on bowiem, ¿e mylna ocena stanu zagro¿enia ma swoje Ÿród³o historyczne. Niegdyœ w celu zaznaczenia istnienia stanu niebezpieczeñstwa pos³ugiwano siê pojêciem zagro¿enie, rozumianego jako stan
pañstwa przed wojn¹. Powy¿sze stanowi podwaliny trzech stanów funkcjonowania pañstwa, czyli: „Pokój – Zagro¿enie – Wojna”. Wystêpuj¹ równie¿ sytuacje,
które nie bêd¹ równoznaczne ze stanem przed wojn¹, a w których spo³eczeñstwo
bêdzie czu³o siê zagro¿one. To spowodowa³o zast¹pienie pojêcia „zagro¿enie” pojêciem „kryzys”17. Nieco innego zdania jest Andrzej Czupryñski, który uwa¿a, ¿e
12

Por. Proñko J.: System kierowania reagowaniem kryzysowym w sytuacjach nadzwyczajnych zagro¿eñ dla ludzi i œrodowiska, rozprawa doktorska, AON, Warszawa 2001, s. 23–32.
13
Szerzej, Kitler W.: Wybrane aspekty kierowania pañstwem w sytuacjach kryzysowych w obronie narodowej RP wobec wyzwañ i zagro¿eñ wspó³czesnoœci, AON, Warszawa 1999, s. 7.
14
Szerzej, Korycki S.: System bezpieczeñstwa Polski, AON, Warszawa 1994, s. 54.
15
Zob. Wróbel A.: Mózg czyli œwiat subiektywny, Wiedza i ¿ycie, 1998, nr 3.
16
Balcerowicz B.: Wybrane problemy obronnoœci pañstwa, AON, Warszawa 1999, s. 50.
17
Kitler W.: Wybrane aspekty kierowania pañstwem w sytuacjach kryzysowych w obronie narodowej RP wobec wyzwañ i zagro¿eñ wspó³czesnoœci, AON, Warszawa 1999, s. 8.
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nie mo¿na mówiæ o kryzysie, je¿eli nie zidentyfikuje siê zagro¿eñ bêd¹cych
Ÿród³em jego powstania. Dlatego te¿ terminy „zagro¿enie” i „kryzys” stanowi¹
nieroz³¹czne pojêcia, które wzajemnie siebie definiuj¹ poprzez swoje specyficzne
cechy18.
Zagro¿enie zawsze odnosi siê do podmiotu, na który oddzia³uje destrukcyjnie. Konsekwencj¹ powy¿szego mog¹ byæ negatywne nastêpstwa, gdy¿ ka¿dy
podmiot charakteryzuje siê okreœlonymi podatnoœciami, mowa tu o s³aboœciach
pozwalaj¹cych na przekszta³cenie potencjalnego zagro¿enia w szkodê19. Istotny
w toku powy¿szych rozwa¿añ jest fakt, ¿e cz³owiek czêsto nie jest w stanie
nad¹¿yæ za nowymi wymogami niezbêdnymi w stosunku do zachodz¹cych
zmian. Powy¿szemu mo¿e towarzyszyæ szereg niekorzystnych zjawisk, takich jak
stres czy zaburzenia zdrowia psychicznego. Przy czym w wielu przypadkach s¹
one bardziej konsekwencj¹ wystêpuj¹cych obaw przed zagro¿eniem ani¿eli samych bezpoœrednich skutków wyst¹pienia zagro¿eñ.
Na uwagê zas³uguje równie¿ czêsto przytaczane w literaturze przedmiotu stanowisko Stanis³awa Dworeckiego, który uwa¿a, ¿e zagro¿enie to: „taki splot zdarzeñ wewnêtrznych lub w stosunkach miêdzynarodowych, w którym z du¿ym
prawdopodobieñstwem mo¿e nast¹piæ ograniczenie lub utrata warunków do niezak³óconego bytu i rozwoju wewnêtrznego b¹dŸ naruszenie lub utrata suwerennoœci pañstwa oraz jego partnerskiego traktowania w stosunkach miêdzynarodowych – w wyniku zastosowania przemocy politycznej, psychologicznej,
ekonomicznej, militarnej itp.”20. Analiza powy¿szej definicji pozwala stwierdziæ,
w najogólniejszy sposób, ¿e zagro¿enie to taka sytuacja, podczas której istnieje
du¿e prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zjawiska stwarzaj¹cego znaczne trudnoœci. Trudnoœci, o których mowa powy¿ej, jak zauwa¿a Stanis³aw Koziej, to wyzwania globalne, które zwi¹zane s¹ „przede wszystkim z napiêciami i niestabilnoœci¹ wywo³ywanymi przez miêdzynarodowy terroryzm i proliferacjê broni
masowego ra¿enia, a tak¿e nieprzewidywaln¹ politykê re¿imów autorytarnych
i zjawisko „pañstw w stanie rozk³adu”21. W zwi¹zku z powy¿szym przywo³any
wy¿ej autor wskazuje, ¿e „Polska jako cz³onek wspólnoty euroatlantyckiej jest
nara¿ona bezpoœrednio na wynikaj¹ce z tego zagro¿enia”22.
Zatem zagro¿enie mo¿na rozumieæ w znaczeniu wê¿szym i szerszym. Pierwsze ma miejsce wtedy, gdy „(…) w cz³owieku rodzi siê obawa o utratê wysoko cenionych wartoœci, z w³asnym ¿yciem na pierwszym miejscu”23. Zatem zagro¿enie
18
Czupryñski A.: Zagro¿enia i kryzysy – próba kategoryzacji, [w:] Zarz¹dzanie kryzysowe. Tom I.
Uwarunkowania teoretyczne, prawne i organizacyjne, red. nauk. B. Wiœniewski, B. Kaczmarczyk,
PWSZ, Legnica 2012, s. 54.
19
Dworzecki J.: Bezpieczeñstwo w ruchu l¹dowym na Œl¹sku, WSBiF, Bielsko-Bia³a 2010, s. 18.
20
Dworecki S.: Zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa, AON, Warszawa 1994, s. 61.; S³ownik terminów z zakresu bezpieczeñstwa narodowego, AON, Warszawa 1996, s. 89.
21
Koziej S.: Strategie bezpieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 i z 2007
– skrypt internetowy, Warszawa 2008, s. 7.
22
Tam¿e.
23
Ho³yst B.: Wiktymologia, PWN, Warszawa 2000, s. 64–65.
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rozumiane jest jako sytuacja uœwiadamiana przez podmiot24. Z kolei w znaczeniu
szerszym „(…) zagro¿enia obejmuj¹ tak¿e sytuacje, które nie s¹ przez podmiot
uœwiadamiane”25.
Jak zauwa¿a Andrzej Czupryñski zagro¿eniem jest sytuacja, w której niekorzystne warunki lub niesprzyjaj¹ce czynniki powoduj¹ zachwianie akceptowalnego
porz¹dku oraz zak³ócenie w funkcjonowaniu podmiotu lub przedmiotu bezpieczeñstwa, wprowadzaj¹c chaos w miejsce harmonii26. W ujêciu filozoficznym o zagro¿eniu mówi siê, „gdy cz³owiekowi grozi jakieœ z³o, gdy¿ tylko z³o budzi lêk i grozê”27. Z punktu widzenia psychologii zagro¿enie pojawia siê w sytuacjach, w których istnieje niebezpieczeñstwo o charakterze fizycznym (utrata ¿ycia, kalectwo,
choroba), spo³ecznym (kompromitacja, oœmieszenie, ostracyzm), a tak¿e ideologicznym (mo¿liwoœæ utraty wartoœci wysoko cenionych przez jednostkê)28.
W literaturze przedmiotu mowa jest równie¿ o zagro¿eniu bezpieczeñstwa
jednostki, której istot¹ jest wskazanie na istnienie indywidualnej wra¿liwoœci na
zagro¿enia, na któr¹ sk³adaj¹ siê dwie grupy czynników: charakter zagra¿aj¹cej
sytuacji i cechy jednostki. Za bardziej niebezpieczne sytuacje uznaje siê te, które
wytwarzaj¹ natychmiast negatywne konsekwencje, takie jak: pobicie, napad,
w³amanie, zranienie, kradzie¿, wymuszenie. Z kolei do tych mniej groŸnych zalicza siê te, których skutki wystêpuj¹ w przysz³oœci (za¿ywanie narkotyków,
na³ogowe spo¿ywanie alkoholu czy palenie papierosów)29.
Na postrzeganie zagro¿eñ przez jednostki wp³ywaj¹ przede wszystkim: przekonania o umiejscowieniu kontroli, wyobra¿enia o przyczynach powstania niepo¿¹danej sytuacji przy uwzglêdnieniu temperamentu, który powoduje dostrzeganie wiêkszej iloœci zagro¿eñ. Reasumuj¹c, zagro¿enie w odniesieniu do
jednostki, to „sytuacja, w której pojawiaj¹ siê powoduj¹ce dyskomfort ¿yciowy,
deficyty w zakresie cenionych przez jednostkê i niezbêdnych do jej bezpiecznej
egzystencji oraz rozwoju dóbr i wartoœci”30.
Z kolei zagro¿enie grup spo³ecznych to sytuacja, w której pojawiaj¹ siê
wzglêdnie trwa³e i wystêpuj¹ce na szerok¹ skalê trudne sytuacje ¿yciowe wœród
pojedynczych jednostek, mniejszych lub wiêkszych grup ludzi powoduj¹ce konflikty b¹dŸ zak³ócenia w ich ¿yciu31. Mowa w tym miejscu o wszelkich zagro¿eniach wywo³anych przez si³y natury, awarie techniczne czy umyœln¹ b¹dŸ nieumyœln¹ dzia³alnoœæ cz³owieka.
24

Tam¿e, s. 65.
Tam¿e.
26
Por. Podstawy zarz¹dzania kryzysowego, red. J. Ziarko, J. Walas-Trêbacz, KAW, Kraków 2010,
s. 21.
27
Tam¿e.
28
Tam¿e.
29
Tam¿e, s. 38.
30
Tam¿e.
31
Fehler W.: Zagro¿enie – kluczowa kategoria teorii bezpieczeñstwa, [w:] Wspó³czesne postrzeganie bezpieczeñstwa, red. K. Ja³oszyñski, B. Wiœniewski, T. Wojtuszek, WSA, Bielsko-Bia³a 2007,
s. 38–39.
25
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Zagro¿enie dla bezpieczeñstwa organizacji, np. pañstwa, nale¿y rozumieæ jako
mo¿liwoœæ powstania takiej sytuacji, w której organizacja (pañstwo) nie ma warunków dla swojego bytu i rozwoju lub s¹ one w istotnym stopniu ograniczone.
„Zagro¿enie bezpieczeñstwa pañstwa mo¿e powstaæ na tle uwarunkowañ wewnêtrznych i (lub) zewnêtrznych oraz militarnych i (lub) pozamilitarnych. Ka¿de
z tych uwarunkowañ mo¿e wystêpowaæ niezale¿nie (osobno) lub w dowolnej
konfiguracji, przyczyniaj¹c siê do powstania, wewn¹trz pañstwa lub w jego najbli¿szym otoczeniu, sytuacji konfliktogennej”32.
Istotne w dyskusji na temat zagro¿eñ bezpieczeñstwa pañstwa jest poruszenie
kwestii zagro¿eñ ekonomicznych. Mowa w tym miejscu o braku mo¿liwoœci samodzielnego rozwoju gospodarki narodowej lub zak³óceniu jej funkcjonowania, co
prawdopodobnie przyczyni siê do zak³ócenia sfery ekonomicznej jednostki czy
grupy.
Brak œrodków finansowych mo¿e wyeliminowaæ jednostkê z ¿ycia w ogóle.
Z kolei w odniesieniu do grup spo³ecznych mo¿e, ale nie musi on byæ odczuwalny.
Wszystko uzale¿nione jest od charakteru funkcjonowania poszczególnych grup.
Od wielu lat ludzie nauki i praktyki podejmowali szereg prób maj¹cych na
celu uporz¹dkowanie rozumienia, czym jest zagro¿enie. Nale¿y zauwa¿yæ, za
W³odzimierzem Fehlerem, ¿e „zagro¿enie to towarzysz¹ce ludzkiej cywilizacji
zdarzenia i procesy wystêpuj¹ce w ró¿nych konfiguracjach powoduj¹ce naruszenie równowagi (lub te¿ uniemo¿liwiaj¹ce uzyskanie tej równowagi). Dotycz¹ one
nie tylko bêd¹cych w sta³ych powi¹zaniach lub wchodz¹cych w przejœciowe korelacje ró¿nych podmiotów spo³eczno-politycznych (jednostek, grup spo³ecznych,
pañstw, zwi¹zków pañstw), lecz tak¿e wszystkich sk³adników, które tworz¹ materialne i duchowe œrodowisko ¿ycia cz³owieka. Wspomniane procesy i zdarzenia
przybieraj¹ konkretne formy – kataklizmów, katastrof, epidemii, wojen, patologii spo³ecznych oraz wielu innych zawieraj¹cych destruktywny potencja³ zjawisk
– tworz¹ istotne przeszkody dla skutecznej ochrony wartoœci tworz¹cych fundamenty bezpieczeñstwa (¿ycia, zdrowia, wolnoœci, jakoœci egzystencji, perspektyw
rozwoju)”33.

2. Podzia³ zagro¿eñ
Zdaniem wielu badaczy zagro¿enie jest niepodzieln¹ kategori¹, jednak w celu
uzyskania odpowiedzi na pytania rodz¹ce siê w trakcie procesu badañ nad zagro¿eniem konstruuje siê ró¿ne jego typologie.
Klasyfikacj¹ zagro¿eñ zajmuj¹ siê od dawna ludzie nauki i praktyki. Dyskusja
na ten temat trwa i trwaæ bêdzie, dlatego rzecz¹ wrêcz niemo¿liw¹ jest zamkniêcie
katalogu zagro¿eñ wystêpuj¹cych na danym terenie. Klasyfikacja zagro¿eñ jest
32

Dworecki S.: Zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa, AON, Warszawa, s. 20–21.
Fehler W.: Percepcja zagro¿eñ, [w:] Bezpieczeñstwo w teorii i badaniach naukowych, red. nauk.
B.Wiœniewski, WSPol, Szczytno 2011, s. 25.
33
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trudna i z³o¿ona ze wzglêdu na subiektywnoœæ poczucia zagro¿enia, a tak¿e na
z³o¿onoœæ wystêpuj¹cych zjawisk. Niew¹tpliwie charakterystyczn¹ cech¹ zagro¿eñ jest ich zmiennoœæ. Dziœ obserwuje siê, ¿e wystêpuj¹ce niegdyœ zjawiska by³y
zagro¿eniami, a dziœ ju¿ nie s¹, natomiast sytuacje, które nie by³y niebezpieczne
sta³y siê dziœ du¿ym problemem. Zauwa¿a siê równie¿, ¿e wraz z up³ywaj¹cym
czasem si³a wystêpowania zagro¿eñ ulega zmianie, bowiem zagro¿enia s³abn¹ lub
siê nasilaj¹34.
Najczêœciej stosowanym kryterium w typologii zagro¿eñ bezpieczeñstwa jest
kryterium przedmiotowe, które jest ró¿nie definiowane.
I tak W³odzimierz Fehler przedstawia nastêpuj¹c¹ typologiê35:
– zagro¿enia polityczne;
– zagro¿enia ekonomiczne;
– zagro¿enia militarne;
– zagro¿enia ekologiczne;
– zagro¿enia spo³eczne;
– zagro¿enia kulturowe;
– zagro¿enia informacyjne.
Z kolei w opracowaniu Bezpieczeñstwo narodowe Polski w XXI wieku zagro¿enia bezpieczeñstwa, wed³ug tego samego kryterium, przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co36:
– zagro¿enia polityczne;
– zagro¿enia militarne;
– zagro¿enia gospodarcze;
– zagro¿enia spo³eczne (spo³eczno-kulturowe);
– zagro¿enia ekologiczne;
– terroryzm.
Przedstawione powy¿ej dwie typologie wed³ug kryterium przedmiotowego
ukazuj¹ charakter tego podzia³u. Analiza powy¿szego uœwiadamia, ¿e ze wzglêdu
na szeroki i wewnêtrznie z³o¿ony charakter zagro¿eñ wy¿ej przedstawiona lista
bêdzie raczej trudna do zamkniêcia.
Jak s³usznie zauwa¿a W³odzimierz Fehler, wy¿ej wymienion¹ typologiê nale¿a³oby uzupe³niæ o inne typologie, takie jak37:
– zagro¿enia militarne i niemilitarne;
– zagro¿enia realne i potencjalne;
– zagro¿enia wewnêtrzne i zewnêtrzne.

34

Stankiewicz M.J.: Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw a wzrost gospodarczy, [w:] Czynniki wzrostu gospodarczego, red. M. Haffer, Czynniki Wzrostu Gospodarczego, Toruñ 2004, s.17.
35
Fehler W., Zagro¿enie – kluczowa kategoria teorii bezpieczeñstwa, [w:] Wspó³czesne …, red.
nauk. K. Ja³oszyñski, B. Wiœniewski, T. Wojtuszek, WSA, Bielsko-Bia³a 2007, s. 38–39.
36
Bezpieczeñstwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. R. Jakubczak, J. Flis,
Warszawa 2006, s. 110–114.
37
Fehler W.: Zagro¿enia …, s. 42.
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Zagro¿enia obejmuj¹ coraz to nowe obszary ¿ycia spo³ecznego, których znaczenie roœnie wraz z rozwojem cywilizacji. St¹d te¿ w zale¿noœci od podmiotu,
którego ¿ywotne interesy s¹ zagro¿one, mo¿na wyró¿niæ zagro¿enia narodowe
(pañstwowe) i zagro¿enia miêdzynarodowe. Z kolei zagro¿enia narodowe mog¹
byæ kszta³towane w dwóch obszarach: wewnêtrznym (zagro¿enia wewnêtrzne)
i zewnêtrznym (zagro¿enia zewnêtrzne). Zatem zagro¿enie bezpieczeñstwa pañstwa mo¿e powstaæ na tle uwarunkowañ wewnêtrznych i (lub) zewnêtrznych oraz
militarnych i (lub) niemilitarnych. Ka¿de z tych uwarunkowañ mo¿e wystêpowaæ niezale¿nie (osobno) lub w dowolnej konfiguracji, przyczyniaj¹c siê do powstania – wewn¹trz pañstwa lub w jego najbli¿szym otoczeniu – sytuacji konfliktogennej. Mo¿e tu wyst¹piæ tak daleko id¹ce przenikanie przyczyn i wzajemnych
uwarunkowañ zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstwa, ¿e jednoznaczne ich zakwalifikowanie (zidentyfikowanie) staje siê wrêcz niemo¿liwe. Dlatego zagro¿enia
powinno siê rozpatrywaæ na wielu p³aszczyznach i pod ró¿nym k¹tem, aby ustaliæ
(wychwyciæ) wszystkie mo¿liwe zwi¹zki przyczynowo-skutkowe38. Przy czym
warto zaznaczyæ, ¿e identyfikacji zagro¿eñ powinno towarzyszyæ podejœcie
ca³oœciowe, obecnie powszechnie dominuj¹ce w œwiecie, albowiem klasyczny podzia³ na wewnêtrzne i zewnêtrzne aspekty bezpieczeñstwa stanowi niemal¿e ju¿
historiê. Dla nikogo nie powinno byæ tajemnic¹, ¿e w zglobalizowanym œwiecie
zagro¿enia tzw. klasyczne (np. groŸba wojny prowadzonej tradycyjnymi metodami militarnymi) ustêpuj¹ pola zagro¿eniom nietypowym, których Ÿród³em staj¹
siê czêsto trudne do zidentyfikowania podmioty pozapañstwowe. Ponadto w warunkach globalizacji i internacjonalizacji wszystkich aspektów ¿ycia spo³ecznego
granica miêdzy bezpieczeñstwem wewnêtrznym i zewnêtrznym jest rozmyta,
a szereg zagro¿eñ, miêdzy innymi terroryzm miêdzynarodowy, handel narkotykami, a tak¿e katastrofy ekologiczne lub wywo³ane si³ami przyrody trudno
przywi¹zaæ do jednego – zewnêtrznego lub wewnêtrznego – Ÿród³a.
Ka¿de zagro¿enie ma swoj¹ przyczynê. Jak zauwa¿a, Z.J. Jereczek przyczynami, które mog¹ wytwarzaæ zagro¿enia natury politycznej s¹39:
– niestabilnoœæ sceny politycznej;
– niestabilnoœæ prawa;
– szanta¿ polityczny;
– tolerancja lub jej brak dla przekonañ politycznych;
– dyskredytowanie w³adzy;
– transformacja ustrojowa;
– izolacja polityczna;
– terroryzm – wewnêtrzny oraz miêdzynarodowy.
Wymienione wy¿ej przyczyny mog¹ wystêpowaæ pojedynczo, ale równie¿
wspólnie. Mog¹ one równie¿ na siebie oddzia³ywaæ. Nie wykluczone równie¿, ¿e
38

Dworecki S.: Od konfliktu do wojny, Warszawa 1996, s. 18–19.
Jereczek Z.J.: Aktywnoœæ Polski w zakresie przeciwdzia³ania terroryzmowi w kontekœcie bezpieczeñstwa narodowego, Szczytno 2010, s. 31.
39
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jedna mo¿e byæ przyczyn¹ eskalacji kolejnych. Mo¿liwoœci w powy¿szym
zakresie s¹ nieograniczone.
Z kolei Witold Lidwa, Wies³aw Krzeszowski oraz Wojciech Wiêcek proponuj¹ nastêpuj¹cy podzia³ zagro¿eñ40:
– zagro¿enia naturalne – wszelkie groŸne zjawiska zwi¹zane z natur¹;
– zagro¿enia techniczne – zwi¹zane z cywilizacyjnym i gospodarczym rozwojem
spo³eczeñstw;
– terroryzm;
– inne zagro¿enia:
m proliferacja broni masowego ra¿enia;
m masowe migracje;
m niepokoje spo³eczne;
m zbiorowe akty zak³ócenia porz¹dku publicznego;
m przestêpczoœæ zorganizowana;
m awarie urz¹dzeñ technicznych.
Podejmowanie czynnoœci maj¹cych ma celu przewidywanie wyst¹pienia na
danym terenie zagro¿eñ, unikanie ich czy podejmowanie takich dzia³añ, które
zminimalizuj¹ skutki ich wystêpowania jest dzisiaj spraw¹ priorytetow¹
spo³eczeñstw i instytucji zajmuj¹cych siê zapewnieniem bezpieczeñstwa. Dotychczasowe postrzeganie zagro¿eñ, wyniesione z doœwiadczeñ XX wieku, jednoznacznie uto¿samianych w³aœnie z konfliktem zbrojnym, totaln¹ wojn¹ i groŸb¹
u¿ycia broni masowego ra¿enia, na pocz¹tku XXI wieku zosta³o istotnie, a nawet
zasadniczo zmienione41. St¹d te¿ w literaturze mo¿na spotkaæ nastêpuj¹ce rodzaje
zagro¿eñ bezpieczeñstwa pañstwa42, które zdaniem autorki sk³adaj¹ siê na najbardziej reprezentatywn¹ typologiê zagro¿eñ (rys. 1):
43
– militarne :
m zyskiwanie si³y przez pañstwa rewizjonistyczne;
m technologiczna przewaga ataku nad obron¹;
m rozprzestrzenianie broni masowego ra¿enia;
m nadmierna rozbudowa si³ zbrojnych;
m nieprzestrzeganie zobowi¹zañ w dziedzinie kontroli zbrojeñ;
– polityczne:
m podwa¿anie suwerennoœci i terytorialnej integralnoœci pañstw przez pañstwa
trzecie;
40
Lidwa W., Krzeszowski W., Wiêcek W.: Zarz¹dzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa
2010, s. 7–23.
41
Ochrona ludnoœci w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny, red. nauk. A. Skrabacz, Warszawa 2010, s. 29.
42
Przez zagro¿enie mo¿na równie¿ rozumieæ splot wydarzeñ wewnêtrznych lub w stosunkach miêdzynarodowych, z których wynika niebezpieczeñstwo ograniczenia bezpiecznego bytu i rozwoju narodowego, w ró¿nych dziedzinach dzia³alnoœci pañstwa i aktywnoœci spo³ecznej (Ÿród³o: Ochrona ludnoœci w czasie…, s. 14).
43
Szerzej, Zasadnicze problemy zagro¿eñ bezpieczeñstwa narodowego Polski w kontekœcie przygotowañ obronnych Pañstwa, red. B. Wiœniewski, Bielsko-Bia³a 2008.
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s³aboœæ rz¹dów prawa i struktur spo³eczeñstwa obywatelskiego;
spory na tle etnicznym dotycz¹ce d¹¿eñ do suwerennoœci;
m d¹¿enie do hegemonii, tworzenie sfer wp³ywów lub regionalnej dominacji;
m korupcja, powi¹zania elementów przestêpczych ze strukturami pañstwowymi;
m akty terrorystyczne przeciwko instytucjom pañstwa;
– ekonomiczne:
m kryzysy systemu finansowego;
m pogorszenie siê standardów ¿ycia, wzrost bezrobocia i inflacji;
m zubo¿enie i marginalizacja grup spo³ecznych;
m nadmierne ró¿nice gospodarcze pomiêdzy pañstwami i regionami;
m nieudane reformy gospodarcze;
m zerwanie dostaw surowców energetycznych lub energii;
– spo³eczne:
m dyskryminacja z powodu przynale¿noœci do mniejszoœci narodowych;
m naruszenia praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci;
m niekontrolowana migracja;
m zorganizowana przestêpczoœæ, narkotyki;
m ograniczanie wolnoœci mediów;
– ekologiczne:
m klêski ekologiczne;
m nieodpowiedzialne wykorzystywanie bogactw naturalnych;
m nieodpowiednie standardy bezpieczeñstwa w produkcji przemys³owej;
m zanieczyszczenie terenów odpadami nuklearnymi i chemicznymi;
44
m erozja gleby poprzez zbyt intensywn¹ produkcjê rolnicz¹ .
Analizuj¹c literaturê przedmiotu, nale¿y stwierdziæ, ¿e dokonanie jednolitego
podzia³u zagro¿eñ jest niezwykle trudne. Powy¿sza sytuacja ma miejsce g³ównie
z powodu dynamicznie zmieniaj¹cej siê sytuacji miêdzynarodowej. Bardzo czêsto pojawiaj¹ siê nowe wyzwania i zagro¿enia o bardzo du¿ej skali, co te¿ uœwiadamiaj¹ ró¿ne wydarzenia, pocz¹wszy od ataków terrorystycznych w 2001 r.,
a skoñczywszy na powodziach w ostatnich latach. Niezwykle istotne jest, by dokonuj¹c charakterystyki zagro¿eñ bezpieczeñstwa pañstwa wybraæ te, które faktycznie jego dotycz¹. W typologii dostrzega siê ujmowanie zagro¿eñ, które dotycz¹ i nie dotycz¹ poszczególnych podmiotów. Zdaniem R. KuŸniara „[...]
percepcja zagro¿eñ, diagnoza stanu bezpieczeñstwa oraz dyrektywy dla praktyki
politycznej s¹ w wielu krajach kszta³towane przez pryzmat ró¿nych wewnêtrznych interesów politycznych, finansowych czy przemys³owych, a zatem posiadaj¹ ograniczon¹ u¿ytecznoœæ dla innych pañstw”45.
m
m

44
Dêbski S., Górka-Winter B., Kryteria bezpieczeñstwa miêdzynarodowego pañstwa, Warszawa
2003, s. 22–23.
45

Tam¿e.
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ZAGRO¯ENIA

Militarne:
·zyskiwanie si³y przez pañstwa
rewizjonistyczne;
·technologiczna przewaga ataku nad obron¹;
·rozprzestrzenianie broni masowego ra¿enia;
·nieprzestrzeganie zobowi¹zañ w dziedzinie
kontroli zbrojeñ.
Polityczne:
·podwa¿anie suwerennoœci i terytorialnej
integralnoœci pañstw przez pañstwa trzecie;
·s³aboœæ rz¹dów prawa i struktur
spo³eczeñstwa obywatelskiego;
·spory na tle etnicznym dotycz¹ce d¹¿eñ
do suwerennoœci;
·d¹¿enie do hegemonii, tworzenie sfer
wp³ywów lub regionalnej dominacji;
·korupcja, powi¹zanie elementów
przestêpczych ze strukturami pañstwowymi;
·akty terrorystyczne przeciwko instytucjom
pañstwa.

Ekologiczne:
·klêski ekologiczne;
·nieodpowiedzialne wykorzystywanie
bogactw naturalnych;
·nieodpowiednie standardy bezpieczeñstwa
w produkcji przemys³owej;
·zanieczyszczenie terenów odpadami
nuklearnymi i chemicznymi;
·erozja gleby poprzez zbyt intensywn¹
produkcjê rolnicz¹.
Ekonomiczne:
·kryzys systemu finansowego;
·pogorszenie siê standardów ¿ycia,
wzrost bezrobocia i inflacji;
·zubo¿enie i marginalizacja grup spo³ecznych;
·nadmierne ró¿nice gospodarcze pomiêdzy
pañstwami i regionami;
·nieudane reformy gospodarcze;
·zerwanie dostaw surowców energetycznych
lub energii.

Spo³eczne:
·dyskryminacja z powodu przynale¿noœci
do mniejszoœci narodowych;
·naruszenie praw cz³owieka i podstawowych
wolnoœci;
·niekontrolowana migracja;
·zorganizowana przestêpczoœæ, narkotyki;
·ograniczanie wolnoœci mediów.
Rys. 1. Typologia zagro¿eñ

Podsumowanie
Reasumuj¹c, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ka¿de z wy¿ej wymienionych zagro¿eñ znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistoœci i w literaturze przedmiotu mo¿na znaleŸæ
wiele definicji charakteryzuj¹cych powy¿sze zjawiska. Ich swobodne stosowanie
pozwala na tworzenie wielu zbiorów typologicznych, pozwalaj¹cych na swobodn¹ klasyfikacjê i postrzeganie. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wraz ze zmieniaj¹c¹ siê
sytuacj¹ geopolityczn¹ zmieniaj¹ siê równie¿ wystêpuj¹ce typologie. Dynamicznie zmieniaj¹ca siê sytuacja w kraju, a mianowicie przyst¹pienie Polski do
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej czy do strefy Schengen spowodowa³o,
¿e wystêpowanie niektórych zagro¿eñ nasili³o siê i stanowi wiêkszy problem ni¿
dotychczas, dlatego powy¿sze równie¿ nale¿y wzi¹æ pod uwagê.
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W podejœciu do zagro¿eñ, autorka uto¿samia siê z pogl¹dem Jerzego Sztumskiego, ¿e mo¿na wyró¿niæ trzy postawy. Pierwsza to fatalistyczna, uznaj¹ca nieuchronnoœæ zaistnia³ych zagro¿eñ oraz daj¹ca wiarê w istnienie ponadnaturalnych si³, które ustalaj¹ jej porz¹dek. Wyznaj¹cy tê zasadê nie dostrzegaj¹
mo¿liwoœci jakiegokolwiek zapobiegania zagro¿eniom. „Filozofia” ta wyznawana jest te¿ w drugiej postawie fideistycznej, przy czym zwraca siê uwagê równie¿
na wp³yw pewnych aktywnoœci takich jak: mod³y, sk³adanie ofiar czy zaklêcia
sk³adane wspomnianym si³om nadprzyrodzonym, co w konsekwencji spowoduje
oddalenie zagro¿eñ. Ostatnia trzecia postawa – naukowa, oparta jest na racjonalnym ogl¹dzie i systematycznych dociekaniach badawczych oraz stosowaniu
w praktyce ¿ycia spo³ecznego, zdobytej t¹ drog¹, wiedzy w zakresie identyfikowania, zapobiegania i zwalczania zagro¿eñ jest t¹, która skutecznie umo¿liwia
dzia³anie na rzecz bezpieczeñstwa46.
Analizuj¹c wy¿ej przywo³ane treœci, mo¿na uznaæ, za podstawê do dalszych
rozwa¿añ za W³odzimierzem Fehlerem, ¿e zagro¿enie to „stan, z którym mamy
do czynienia z aktualnie wystêpuj¹cym lub w du¿ym stopniu prawdopodobnym
zak³óceniem uznawanych za bezpieczne warunków funkcjonowania danego podmiotu”47.
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The issue of danger is very important for both man and social groups
alike. That is why, a discussion on such topic is the main responsibility of
people of science, who look for rational solutions allowing for evolution
and fulfilment of ancillary role of science for mankind.
Dangers have been present in human history for ages. One must notice,
however, that their list is constantly increasing, therefore discussions on
dangers are still not concluded. This issue is especially important for a man,
a social group, nations, states or international organizations. Nowadays,
a scientific approach to the question of danger does not allow explicitly to
specify the typology of danger. And yet this fact does not give us the
permission to abandon the search of such solutions. It is a very difficult and
complex task, as its essence is to search for common grounds and
scientifically based elimination of distinctions. This article is an attempt for
such a review of scientific exploration. As a result, the author has presented
a danger typology which is not a finite solution, but only the other opinion
in the discussion. It is the main responsibility of scientists and it is related to
the search for rational solutions necessary for evolution and for fulfilment of
ancillary role of science for mankind.
Keywords: safety, danger, typology, organization, system.

SUMMARY

Danger and its Typologies

mgr in¿. Magdalena GIKIEWICZ
st. str. mgr in¿. Rafa³ WRÓBEL
m³. kpt. mgr in¿. Pawe³ GROMEK
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Omówienie
LEAD

Przegl¹d form edukacji spo³eczeñstwa,
prowadzonych kampanii informacyjnych
(w kontekœcie edukacji na rzecz bezpieczeñstwa)1
Artyku³ zawiera przegl¹d form edukacji spo³eczeñstwa i prowadzonych
kampanii informacyjnych. Szczegó³owej analizie poddano krajowe programy profilaktyczne, a tak¿e realizowane oraz nasilaj¹ce siê po 2010 roku
kampanie spo³eczne o charakterze komunikacyjnym, zw³aszcza kampanie
informacyjne na rzecz bezpieczeñstwa. Przyczyniaj¹ siê one do kszta³towania bezpieczeñstwa indywidualnego i spo³ecznego, zw³aszcza bezpieczeñstwa drogowego, po¿arowego, ekologicznego, bezpieczeñstwa w sieci
i innych jego przejawów dzia³añ o charakterze profilaktycznym.
S³owa kluczowe: edukacja, kampanie spo³eczne, edukacja na rzecz
bezpieczeñstwa.

Wprowadzenie
Potrzeba bezpieczeñstwa zawsze towarzyszy³a cz³owiekowi – jest jedn¹ z podstawowych potrzeb oraz niezbywalnym prawem cz³owieka. W przesz³oœæ odchodzi tradycyjne pojmowanie bezpieczeñstwa, uto¿samiane ze zdolnoœci¹ do przeciwdzia³ania zagro¿eniom zewnêtrznym, kojarzonym zazwyczaj z dzia³aniami
wojennymi. Wspó³czeœnie o wiele wiêkszego znaczenia nabiera kszta³cenie
umiejêtnoœci radzenia sobie z wieloma zagro¿eniami niemaj¹cymi cech typowych zagro¿eñ zewnêtrznych. Wskutek dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego
i uprzemys³owienia, stale wzrasta liczba czynników powoduj¹cych bezpoœrednie
zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka. Ponadto gwa³townie postêpuj¹ca degradacja œrodowiska naturalnego stwarza powa¿ne zagro¿enia ekologiczne. St¹d te¿
przygotowanie spo³eczeñstwa do radzenia sobie w nietypowych sytuacjach nale¿y
1

Artyku³ zosta³ przygotowany w ramach realizacji projektu pt. System Bezpieczeñstwa Narodowego RP nr rej. O ROB/0076/03/001 realizowanego przez konsorcjum naukowo-przemys³owe AON-WSPol-UPH-SGSP-ASSE CO i finansowane ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.
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traktowaæ jako wa¿ne wyzwanie dla w³adz, instytucji bezpieczeñstwa narodowego, systemu edukacji, a nawet pojedynczych obywateli2.
Odpowiednia edukacja na rzecz bezpieczeñstwa, polegaj¹ca na wykszta³ceniu
w³aœciwych postaw spo³ecznych, rozwiniêciu œwiadomoœci oraz nauczeniu racjonalnych zachowañ w obliczu zagro¿eñ, jest jednym z podstawowych warunków
stabilnoœci i trwa³oœci bezpieczeñstwa kraju. Owa edukacja mo¿e przybieraæ ró¿ne formy, jednak najwa¿niejsze jest to, aby kszta³cenie w zakresie bezpieczeñstwa
odnosi³o siê do ca³ego spo³eczeñstwa, to znaczy aby obejmowa³o zarówno dzieci,
m³odzie¿, jak i osoby doros³e. Zapewnienie potrzeby bezpieczeñstwa ludnoœci
wi¹¿e siê ze œwiadomoœci¹ zagro¿eñ wystêpuj¹cych we wspó³czesnym œwiecie.
Œwiadomoœæ ludzi na temat otaczaj¹cych ich zagro¿eñ jest powi¹zana z oczekiwaniem zapewnienia im bezpieczeñstwa3.
R. Krawczyñski przyjmuje nastêpuj¹ce twierdzenia zwi¹zane z edukacj¹ spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa4:
l
skutecznoœæ dzia³ania spo³eczeñstwa demokratycznego jest umiejêtnoœci¹
samoorganizacji oraz zaanga¿owania w sprawy spo³eczne i regionalne,
w³¹czaj¹c w to zapewnienie sobie bezpieczeñstwa,
l
¿adne, nawet najlepiej zorganizowane spo³eczeñstwo, pañstwo nie jest w stanie wyeliminowaæ wszystkich zagro¿eñ,
l
ochrona ludnoœci i ratowanie ¿ycia ludzkiego to dziedziny, które powinny
podlegaæ sta³emu doskonaleniu i rozwojowi,
l
wspó³praca w zakresie poprawy bezpieczeñstwa powinna wi¹zaæ siê zarówno
z inicjatyw¹ samorz¹du terytorialnego, jak i spo³eczeñstwa,
l
zakres tej dzia³alnoœci powinien uwzglêdniaæ potrzeby ludnoœci w tym zakresie oraz specyfikê terytorialn¹, ekonomiczn¹ i spo³eczn¹,
l
nale¿y uœwiadamiaæ ludzi, ¿e ka¿dy z nas ma wp³yw na w³asne bezpieczeñstwo,
l
wspólne i skoordynowane dzia³ania wszystkich elementów i sektorów ochrony ludnoœci mog¹ przyczyniæ siê do skutecznego przeciwdzia³ania zagro¿eniom oraz minimalizowaæ ich skutki,
l
przygotowanie spo³eczeñstwa na wypadek wystêpowania sytuacji o charakterze nadzwyczajnym jest konstruktywnym etapem w obszarze ochrony ludnoœci. Realizacj¹ tego zadania zajmuje siê edukacja spo³eczeñstwa w zakresie
bezpieczeñstwa,
l
skutecznoœæ ochrony ludnoœci i poziom œwiadomoœci na temat zagro¿eñ zale¿y nie tylko od sposobów edukacji, ale równie¿ od momentu jej rozpoczêcia.
Edukacja w tym zakresie obejmowaæ powinna równie¿ najm³odsze dzieci,
2

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/8c.pdf (dostêp: 21.03.2013).
Denek K., Szkolnictwo wy¿sze u progu nadchodz¹cego stulecia, Edukacja w wy¿szych szko³ach
wojskowych. Praca zbiorowa pod red. R. Stêpnia. AON, Warszawa 2001, s. 24–38.
4
Krawczyñski R., Samoobrona powszechna, obrona cywilna i zarz¹dzanie kryzysowe a edukacja
spo³eczeñstwa w zakresie ochrony ludnoœci, Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, zagro¿enia i reagowanie kryzysowe. Praca zbiorowa pod red. M. ¯ubra, Wroc³aw 2006, s. 21–22.
3
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du¿e rezultaty w zakresie edukacji spo³eczeñstwa osi¹ga siê, bazuj¹c na doœwiadczeniach i rozwi¹zaniach przyjêtych w innych krajach.
Aby spo³eczeñstwo by³o odpowiednio przygotowane i posiada³o wykszta³cone prawid³owe postawy i zachowania w sytuacjach niebezpiecznych potrzebna
jest odpowiednia forma edukacji. Przyk³adow¹ form¹ edukacji spo³eczeñstwa
jest kampania informacyjna, która stanowi istotê dalszego rozwiniêcia tematu.
Uprzednio jednak, za stosowne wydaje siê wyjaœnienie pojêcia edukacja i przedstawienie jej form.
l

1. Edukacja
Edukacja jest pojêciem okreœlanym na kilka sposobów. Wed³ug Encyklopedii
PWN, edukacja5 oznacza ogó³ czynnoœci i procesów maj¹cych na celu przekazywanie wiedzy, kszta³towanie okreœlonych cech i umiejêtnoœci6. S³ownik jêzyka
polskiego okreœla edukacjê jako uczenie kogoœ, zw³aszcza d³ugotrwale, za pomoc¹
wczeœniej przyjêtego programu. Zaœ w naukowych tekstach pedagogicznych edukacja to ogó³ oddzia³ywañ s³u¿¹cych rozwijaniu zdolnoœci ¿yciowych cz³owieka7.
Przedstawiona definicja charakteryzuje siê ogólnoœci¹ i niejednorodnoœci¹. Niejednorodnoœæ tego pojêcia ukryta jest w terminach: ogó³ odzia³ywania, zmienianie, rozwijanie, zdolnoœci ¿yciowe cz³owieka.
Ogó³ oddzia³ywañ oznacza oddzia³ywania zarówno instytucjonalne, jak i indywidualne, œwiadome i nieœwiadome. Odzia³ywania te mog¹ byæ systematyczne,
niesystematyczne, przygodne i zaplanowane. Systematyczne i zaplanowane
dzia³ania edukacyjne maj¹ miejsce np. na uczelni. Niesystematyczne i przygodne
zachodz¹ miêdzy innymi w interakcjach rówieœniczych, kryj¹ siê w przekazach
kultury.
Zmienianie, rozwijanie mo¿e zachodziæ w jakimœ konkretnym kierunku
przyjêtym wed³ug kryterium zewnêtrznego wobec jednostki lub bez uprzednio
obranego celu.
Zdolnoœci ¿yciowe cz³owieka mog¹ dotyczyæ wielu obszarów jego funkcjonowania:
l
emocjonalnego,
l
intelektualnego,
l
interpersonalnego,
l
motywacyjnego,
l
fizycznego itd.
Stan powy¿szego skomplikowania pozwala wprowadziæ dwa kolejne ogólne
pojêcia, które nie do koñca bezpoœrednio, lecz w dalszych swych uszczelnieniach

5
6
7

£ac. educatio oznacza wychowanie, wykszta³cenie, kszta³cenie.
Encyklopedia PWN, Warszawa 2010.
Milerski B., Œliwierski B. (red), Pedagogika, Leksykon PWN, Warszawa 2000, s. 54.
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bêd¹ stopniowo redukowa³y ow¹ niejednorodnoœæ8. Te pojêcia to wychowanie
i kszta³cenie. Wed³ug W. Okoñ wychowanie to œwiadome i celowe dzia³anie
pedagogiczne zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia wzglêdnie sta³ych skutków w osobowoœci wychowanka9. Natomiast kszta³cenie to system dzia³añ zmierzaj¹cych do
tego, aby ucz¹cej siê jednostce umo¿liwiæ poznanie œwiata, przygotowanie siê do
zmieniania œwiata i ukszta³towanie w³asnej osobowoœci10.
Owa niejednorodnoœæ pojêcia edukacji ulega redukcji dziêki wprowadzeniu
pojêcia wychowanie w tym sensie, ¿e wychowanie stanowi tê czeœæ praktyki edukacyjnej, która dotyczy oddzia³ywañ œwiadomych, celowych, zmierzaj¹cych do
zmian rozwojowych w kontekstach „zdolnoœci ¿yciowych cz³owieka” dotycz¹cych funkcjonowania jego osobowoœci. Podobna sytuacja powstaje dziêki wprowadzeniu pojêcia kszta³cenia, które czêœciowo redukuje niejednorodnoœæ pojêcia
edukacji zwi¹zan¹ równie¿ ze œwiadomoœci¹ i celowoœci¹ oddzia³ywañ konkretyzuj¹c jednoczeœnie „¿yciowe zdolnoœci cz³owieka” w postaci zmian rozwojowych
zachodz¹cych g³ównie w sferze jego funkcjonowania intelektualnego11.
Niestety nie wszystkie problemy zwi¹zane z niejednorodnoœci¹ pojêcia edukacji zosta³y rozwi¹zane przez wprowadzenie nieco mniej ogólnych pojêæ. Pozostaje miêdzy innymi kwestia niejednorodnoœci typu oddzia³ywañ zwi¹zanych zarówno z kszta³ceniem i wychowaniem. Problem ten uszczegó³awia siê, gdy
z pojêciem kszta³cenia po³¹czymy pojêcia uczenia siê i nauczania. Jak wynika
z definicji kszta³cenia, oddzia³ywanie to jest skierowane na osoby ucz¹ce siê12.
Uczenie siê jest procesem prowadz¹cym do modyfikacji szeroko rozumianego
zachowania pod wp³ywem doœwiadczeñ i æwiczeñ w toku bezpoœredniego i poœredniego poznawania rzeczywistoœci13.
Nauczanie natomiast jest procesem kierowania uczeniem siê uczniów w toku
planowanej pracy nauczyciela z uczniami14.
Wobec powy¿szego ogó³ odzia³ywañ wystêpuj¹cy w definicji edukacji zosta³
sprowadzony do poziomu bardziej szczegó³owego.
Siêgaj¹c zaœ do Encyklopedii multimedialnej otrzymujemy szersze spojrzenie na
pojêcie edukacji, które okreœlone jest jako wychowanie rozumiane w sensie
kszta³cenie cz³owieka. W szczególnoœci chodzi tu o wychowanie dziecka a¿ do
momentu osi¹gniêcia dojrza³oœci, na p³aszczyŸnie intelektualnej, psychologicznej oraz moralnej. Edukacja ta ma na celu wyuczenie przystosowania siê do ¿ycia
w spo³eczeñstwie, a tak¿e wykszta³cenie w³asnego os¹du.
8
Rubacha K., Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, [w:] Pedagogika. Podrêcznik Akademicki, B. Œliwerski, Z. Kwieciñski (red.), WN PWN, Warszawa 2003, tom I, s. 25.
9
Por. Okoñ W., Nowy s³ownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie ¯ak, Warszawa 1998,
s. 319.
10
Tam¿e, s. 191.
11
Rubacha K., Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, [w]: Pedagogika. Podrêcznik Akademicki, B. Œliwerski, Z. Kwieciñski (red.), WN PWN, Warszawa 2003, tom I, s. 26.
12
Tam¿e, s. 27–28.
13
Okoñ W., op. cit., s. 189–191.
14
Milerski B., Œliwierski B. (red), Pedagogika, Leksykon PWN, Warszawa 2000, s. 130.

106

Zeszyty Naukowe SGSP nr 48 (4) 2013

Zdecydowanie szersze wyjaœnienie wyczerpuj¹ce temat definicji edukacji znajduje siê w literaturze wspó³czesnej dotycz¹cej edukacji XXI wieku. Podana tam
informacja mówi, ¿e „[…] edukacja to realizacja programu ewolucji istoty ludzkiej w toku ca³ego ¿ycia z myœl¹ o integralnym rozwoju w zakresie umys³owym,
fizycznym, afektywnym, moralnym, duchowym. Oznacza proces obejmuj¹cy nie
tylko przekazywanie wiedzy i umiejêtnoœci, szeroko pojêtych wartoœci kultury,
lecz tak¿e inspirowanie postawy twórczej, otwartej, samodzielnoœci myœlenia,
zdolnoœci do samokszta³cenia”15.
Wspó³czesna edukacja poddawana jest sta³ym przeobra¿eniom, umo¿liwiaj¹c
spe³nienie potrzeb poszczególnych grup spo³ecznych. W nowoczeœnie pojmowanej edukacji du¿y nacisk k³adzie siê na mo¿liwoœæ rozwijania osobowoœci i œwiadomoœci ludzi, a nie tylko na spe³nienie oczekiwañ wobec danego przedmiotu
nauczania. Rozwój edukacji spo³ecznej wi¹¿e siê œciœle z refleksj¹ nad cz³owiekiem i jego funkcjonowaniem oraz œrodowiskiem. Rezultatem edukacji ma byæ
wszechstronny rozwiniêty cz³owiek tzn. osoba nale¿ycie ukszta³towana pod
wzglêdem umys³owym, spo³eczno-moralnym, zawodowym, kulturalnym i zdrowo-fizycznym, przystosowana do ¿ycia w warunkach szeroko zmieniaj¹cego siê
œwiata, w tym – jak na prze³omie XX i XXI wieku – w spo³eczeñstwie wiedzy.
Tak ujêty cel edukacji jest zgodny z Deklaracj¹ praw cz³owieka Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1948 roku oraz wieloma innymi raportami edukacyjnymi o charakterze miêdzynarodowym i krajowym, miêdzy innymi z raportem
Edukacja narodowa priorytetem z 1989 roku16.
Nowoczeœnie system edukacji definiowany jest jako struktura umo¿liwiaj¹ca
zapewnienie efektywnej edukacji, prowadz¹cej do osi¹gniêcia celów zgodnych
z rzeczywistymi potrzebami edukacyjnymi grupy, dla której zosta³ stworzony.
W tak szerokim rozumieniu na system edukacji sk³adaj¹ siê zarówno instytucje
powo³ane do kszta³cenia, wychowania i opieki, jak i polityczna edukacja (zawieraj¹ca wizjê, misje oraz cele edukacyjne, administracja (porz¹dkuj¹ca specyficzny
sposób instytucje edukacyjne i rozdzielaj¹ca œrodki finansowe), struktura nauczania (obejmuj¹ca poziom edukacji populacjê uczniów i nauczycieli, programy, style i metody nauczania) oraz s³u¿by wspieraj¹ce dzia³alnoœæ systemu (np.
opieka psychologiczna, spo³eczna lub zdrowotna)17.
Jeœli edukacjê okreœla siê jako ogó³ procesów oœwiatowo-wychowawczych, których celem jest zmienianie ludzi stosownie do panuj¹cych w danym spo³eczeñstwie idea³ów i celów wychowawczych, to stosownie do tego edukacjê doros³ych
mo¿na okreœliæ jako wielkoœæ oddzia³ywañ dydaktyczno-wychowawczych
i wychowawczo-rozrywkowych, których przedmiotem jest cz³owiek doros³y i dorastaj¹ca na ogó³ pracuj¹ca lub ubiegaj¹ca siê o pracê m³odzie¿. Mówi siê dzisiaj
15
Wojnar I., Œwiatowa dekada rozwoju kulturalnego – nowe propozycje dla edukacji, [w:] Edukacja wobec wyzwañ XXI wieku, Warszawa 1997, s. 141.
16
Kipisiewicz Cz., Kupisiewicz M., S³ownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 40.
17
Cylkowska-Nowak M., G³ówne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych na œwiecie, [w:] Z. Kwieciñski, B. Œliwierski (red), Pedagogika, Warszawa 2003, s. 367.

Przegl¹d form edukacji spo³eczeñstwa, prowadzonych kampanii informacyjnych

107

o spo³eczeñstwie ucz¹cym siê oraz d¹¿y siê do tego, by wspó³czeœnie spo³ecznoœci
ludzkie sk³ada³y siê z ludzi wykszta³conych. Za rozwojem edukacji doros³ych
przemawiaj¹ nie tylko potrzeby spo³eczne wyra¿one w koniecznoœci tworzenia
spo³eczeñstw konkurencyjnych, ale tak¿e, co podkreœlaj¹ psychologowie, du¿e
mo¿liwoœci uczenia siê cz³owieka przez ca³e doros³e ¿ycie do póŸnej staroœci18.
Poziom motywacji i decyzji warunkuje koniecznoœæ podejmowania trudu uczenia siê i mobilizuje si³y fizyczne, psychiczne i organizacyjne do uczenia siê,
zw³aszcza treœci i zadañ nowych. Klimat spo³eczny (zachêta, doping, zasadnoœæ,
potrzeba, nadzieja, oczekiwanie) wp³ywa bezpoœrednio na poszukiwanie i znalezienie swojego miejsca w spo³ecznym i zawodowym podziale pracy ludzkiej.
Okolicznoœci ¿yciowe i zawodowe na przyk³ad potrzeba dokszta³cania siê, doskonalenia, zmian kwalifikacji zawodowych czêsto wymuszaj¹ podejmowanie decyzji uczenia siê i modyfikacji posiadanej wiedzy i umiejêtnoœci zawodowych19.
1.1. Formy edukacji
Wed³ug powy¿szego edukacja obejmuje organizacjê systemu kszta³cenia, formy i metody pracy, ustala cele nauczania oraz opracowuje programy. Stanowi pojêcie, które œciœle jest zwi¹zane z procesem rozwoju umys³owego cz³owieka. Jej
zadanie to nie tylko kszta³towanie cech i postaw, a tak¿e zdobywanie nowych
umiejêtnoœci oraz poszerzanie w³asnych, posiadanych ju¿ struktur wiedzy. Edukacja powinna rozbudzaæ i wykorzystywaæ potencja³ tkwi¹cy w cz³owieku,
sk³aniaj¹c go tym samym do permanentnego rozwoju i ustawicznego kszta³cenia.
W procesie uczenia wyró¿niamy cztery formy edukacji20:
Edukacja formalna zwana inaczej szkoln¹. Odbywa siê w procesie nauki szkolnej, w trakcie studiów oraz ma miejsce w ramach zró¿nicowanych typów szkoleñ,
a tak¿e kursów. Prowadzi zazwyczaj do uzyskania certyfikatów, dyplomów lub
zaœwiadczeñ. Oparta jest na œciœle okreœlonej strukturze i organizacji nauki oraz
jej metodologii i metodyki21.
O edukacji formalnej mo¿na mówiæ w odniesieniu do osób, które22:
l
s¹ uczniami szko³y podstawowej, gimnazjum, szko³y ponadgimnazjalnej,
l
s¹ s³uchaczami szkó³, które koñcz¹ siê uzyskaniem dyplomu nadaj¹cego kwalifikacje odpowiadaj¹ce poziomowi piêæ w Polskich Ramach Kwalifikacji,
l
s¹ studentami uczelni, w tym tak¿e ucz¹cymi siê w systemie zaocznym albo
w systemie „na odleg³oœæ” (distance learning),

18

Aleksandr T., Edukacja doros³ych, [w:] T. Plich (red) Encyklopedia pedagogiczna, Tom I, Warszawa 2003, s. 907.
19
Czarnecki K.M., Koniecznoœæ i mo¿liwoœæ uczenia siê doros³ych, Edukacja Ustawiczna Doros³ych 2004 nr 1, s. 18.
20
www.wikipedia.org
21
S³ownik Krajowe Ramy Kwalifikacji Concept Studio 2011, s. 24.
22
Tam¿e, s. 25.
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uczestnicz¹ w szkoleniu, które prowadzi bezpoœrednio do uzyskania kwalifikacji zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacji/Polskich Ramach
Kwalifikacji.

Edukacja nieoficjalna zazwyczaj ma miejsce obok oficjalnego procesu nauczania lub szkolenia, ale nie prowadzi do uzyskania w sposób sformalizowany certyfikatów i dyplomów.
Tego typu uczenie siê odbywa siê w miejscach pracy, w ramach aktywnoœci
ró¿nego rodzaju organizacji, np. organizacji m³odzie¿owych, pozarz¹dowych,
klubów sportowych itd. Typ edukacji nieoficjalnej mog¹ kreowaæ i organizowaæ
tak¿e same osoby ucz¹ce siê23.
Edukacja nieformalna – ogólnie mo¿na j¹ opisaæ jako trwaj¹cy przez ca³e ¿ycie
proces kszta³towania siê wartoœci, postaw, umiejêtnoœci na podstawie ró¿nych
doœwiadczeñ oraz na skutek wp³ywu otoczenia, to znaczy rodziny, znajomych, œrodowiska pracy, zabaw itp., jak równie¿ oddzia³ywania mass mediów. Przyk³adem
mog¹ byæ miêdzy innymi ró¿nego rodzaju edukacyjne konkursy, projekty, kampanie informacyjne, filmy, s³uchowiska, gry multimedialne i symulacyjne, a tak¿e edukacja rozrywkowa, w której anga¿uje siê konkretna osoba24.
Edukacja akcydentalna zwana inaczej edukacj¹ incydentaln¹, bezpoœredni¹ lub
swobodn¹. Jest definiowana jako rezultat uczenia siê z codziennych sytuacji, które
wydarzy³y siê spontanicznie by³y niezaplanowane i niezaprojektowane, jednak¿e
by³y Ÿród³em cennej wiedzy i doœwiadczenia. Edukacja akcydentalna nie posiada
struktury w sensie przedmiotów nauczania, czasu nauki i wsparcia metodycznego.
Uwa¿a siê, ¿e ta forma jest niezast¹pionym Ÿród³em cennej wiedzy i w wyj¹tkowy sposób umo¿liwia zdobywanie doœwiadczeñ25.
Edukacja nierozerwalnie towarzyszy cz³owiekowi przez ca³e jego istnienie,
w ¿yciu zawodowym, towarzyskim, kulturalnym, rodzinnym oraz duchowym.
Zdobywanie wiedzy powierzchownej i technicznej zorientowanej g³ównie na
umiejêtnoœci nie zawsze jest Ÿród³em zadowolenia. Bywa jednak, ¿e obecnoœæ
edukacji jest „niewyczuwalna” i wówczas sprawia nam przyjemnoœæ oraz wielk¹
satysfakcjê. Takim przyk³adem edukacji s¹ pasje. W szybki, ³atwy i naturalny
sposób zdobywamy, a tak¿e poszerzamy nasz¹ wiedzê, uczymy siê nowych pojêæ,
terminów. Zwi¹zane jest to z rodzajem wiedzy dynamicznej, która w dzisiejszych
czasach stanowi wiedzê najbardziej po¿¹dan¹. Sk³ania ona bowiem do kreacji
oraz twórczego myœlenia, co z kolei implikuje bardziej kompleksowe wykorzystywanie posiadanego potencja³u.
Autoedukacja stanowi kolejn¹ formê edukacji, która umo¿liwia m¹dre i œwiadome korzystanie z czterech pozosta³ych uprzednio wyszczególnionych form.
Wed³ug S³ownika jêzyka polskiego oznacza umiejêtnoœæ wp³ywu na w³asny rozwój,
23
24
25
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przejmowanie zadania rozwijania i kszta³towania kwalifikacji we w³asnym zakresie. Inaczej ujmuj¹c oznacza samokszta³cenie.
W zakresie edukacji na rzecz bezpieczeñstwa edukacja formalna odbywa siê
na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia
ogólnego w poszczególnych typach szkó³, opublikowanego w Dzienniku Ustaw
nr 4, poz. 17 z 15 stycznia 2009 r. Od wrzeœnia 2009 roku w gimnazjach i liceach
pojawi³ siê nowy przedmiot edukacja dla bezpieczeñstwa, zastêpuj¹cy dotychczasowy przedmiot przysposobienie obronne.
Koncepcja tego przedmiotu wyra¿a siê w kompleksowym ujêciu zagadnieñ
bezpieczeñstwa z przeniesieniem punktu ciê¿koœci dzia³añ edukacyjnych na problematykê zagro¿eñ pokojowych i sposobów zachowañ w sytuacjach zdarzeñ
o charakterze kryzysowym, w ka¿dym miejscu i czasie.
Treœci nauczania ujête w podstawie programowej do przedmiotu edukacja dla
bezpieczeñstwa zorientowane s¹ na wypracowanie umiejêtnoœci zachowania siê
w sytuacjach ró¿nych zagro¿eñ takich, jak: po¿ary, powodzie, wypadki i katastrofy drogowe itp., które mog¹ zaistnieæ w najbli¿szym otoczeniu ucznia, w³¹czaj¹c
w to umiejêtnoœæ niesienia pierwszej pomocy. Dope³nieniem treœci nauczania
jest problematyka funkcjonowania systemu obronnoœci pañstwa, w tym Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej26.
Przyk³adem edukacji nieformalnej mog¹ byæ miêdzy innymi ró¿nego rodzaju
projekty, kampanie informacyjne, filmy, s³uchowiska, gry multimedialne i symulacyjne, a tak¿e edukacja rozrywkowa, w której anga¿uje siê konkretna osoba.
Przyjmuj¹c taksonomiê opart¹ na uk³adzie: strategia-program-projekt, mo¿na w praktyce czêsto spotkaæ siê z okreœleniem program stosowanym w ramach
zarz¹dzania projektami. W tej sytuacji program stanowi grupê projektów,
s³u¿¹cych realizacji jednego celu. Na szczeblu centralnym realizowanych jest kilkanaœcie programów profilaktycznych, których celem jest bezpoœrednie oddzia³ywanie na poprawê bezpieczeñstwa27.
Poni¿ej przedstawiono kilka programów profilaktycznych, które wp³ywaj¹ na
ograniczenie wystêpowania przyczyn braku bezpieczeñstwa.
1.1.1. Krajowy Program Przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie

Celem tego programu profilaktycznego jest ograniczanie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiêkszenie skutecznoœci ochrony ofiar przemocy w rodzinie
i zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy, a tak¿e dzia³añ interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosuj¹cych przemoc. Program skierowany jest do ofiar przemocy, w tym dzieci, wspó³ma³¿onków lub partnerów w zwi¹zkach nieformal-
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nych, osób starszych, osób niepe³nosprawnych, sprawców przemocy w rodzinie,
a tak¿e œwiadków takiej przemocy.
Program realizowany jest przez administracjê rz¹dow¹ przy wsparciu pañstwowych jednostek organizacyjnych realizuj¹cych zadania w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie oraz przez jednostki samorz¹du terytorialnego
przy wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych takich jak koœcio³y lub zwi¹zki wyznaniowe28. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2006–2016.
1.1.2. Krajowy program poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego w Polsce
„GAMBIT”

Celem strategicznym programu by³o zmniejszenie do 2013 roku liczby ofiar
œmiertelnych o ponad 50% w stosunku do roku 2003. Program zawiera³ ocenê
stanu bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz systemu bezpieczeñstwa w Polsce.
Wskazywa³ miêdzy innymi uwarunkowania programowania bezpieczeñstwa ruchu drogowego zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim oraz przedstawia³ wizjê bezpieczeñstwa ruchu drogowego w Polsce do 2020 roku.
Na poziomie lokalnym prowadzono dzia³ania programowe w formie programów lokalnych, realizowanych przez samorz¹dy. Programy te wskazywa³y konkretne rozwi¹zania z zakresu edukacji, nadzoru, infrastruktury i ratownictwa.
Centralnie podejmowane by³y dzia³ania profilaktyczne skierowane w szczególnoœci do nieuchronionych uczestników ruchu drogowego: Narodowy eksperyment bezpieczeñstwa- weekend bez ofiar, Ogólnopolska kampania spo³eczna Rowerem
bezpiecznie do celu, Ogólnopolska kampania Bezpieczny przejazd Zatrzymaj siê i ¿yj.
W tym miejscu nale¿y wskazaæ na przyjêty przez Komisjê Europejsk¹ unijny
Program bezpieczeñstwa na drogach na lata 2011–2020, który ma na celu zmniejszenie o po³owê liczby œmiertelnych wypadków drogowych w ci¹gu nadchodz¹cej
dekady. Swym zasiêgiem program obejmuje du¿y zakres inicjatyw na poziomie
krajowym i europejskim, których celem jest poprawa bezpieczeñstwa pojazdów,
infrastruktury oraz kszta³towania w³aœciwej postawy wœród uczestników ruchu
drogowego29.
1.1.3. Rz¹dowy program ograniczania przestêpczoœci i aspo³ecznych zachowañ
„Razem Bezpieczniej”

W 2006 roku po raz pierwszy zosta³ wprowadzony ogólnopolski program profilaktyczny, którego wyj¹tkowoœæ polega³a na niestosowanych dotychczas mechanizmach prowadzenia dzia³añ profilaktycznych oraz wyodrêbnionym bud¿ecie na jego realizacjê. Nad ca³oœci¹ dzia³añ i realizacj¹ projektu czuwa³ Minister
Spraw Wewnêtrznych, przy wsparciu Komendanta G³ównego Policji za poœrednictwem zespo³u wspieraj¹cego koordynacjê projektu. W jego sk³ad w³¹czono
28
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przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Œrodowiska, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Infrastruktury oraz przedstawicieli
formacji podleg³ych Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych.
Na obszarze województwa zadania projektowe realizowano, inicjowano oraz
koordynowano przez w³aœciwego wojewodê, który równie¿ powo³a³ zespó³ koordynuj¹cy, w sk³ad którego weszli przedstawiciele zaanga¿owanych w realizacjê
programu podmiotów: administracja samorz¹dowa, Policja, Pañstwowa Stra¿
Po¿arna, Stra¿ Graniczna.
Z kolei na obszarze powiatu rolê wiod¹c¹ w realizacji programu pe³ni³ starosta
jako przewodnicz¹cy komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku. Do dzia³añ koordynowanych przez starostê w³¹czyli siê przedstawiciele zespolonych s³u¿b wchodz¹cych w sk³ad lokalnych komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Natomiast w gminach rola spoczywa³a na wójtach, burmistrzach, prezydentach miast, którym mog³y pomagaæ komisje rady gminy oraz osoby i instytucje
dzia³aj¹ce na rzecz bezpieczeñstwa.
Program „Razem Bezpieczniej” mia³ na celu ograniczenie skali zjawisk i zachowañ, które budzi³y powszechny sprzeciw i poczucie zagro¿enia. Realizowany
przy w³aœciwej diagnozie zagro¿eñ i oczekiwañ spo³ecznych, obejmowa³ wiele
obszarów i inicjatyw instytucjonalnych i obywatelskich. Obszary dzia³ania programu i kierunki jego aktywnoœci zaanga¿owanych podmiotów okreœlano na
podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu bezpieczeñstwa.
G³ówne kierunki podejmowanych dzia³añ obejmowa³y:
l
wzrost realnego bezpieczeñstwa w kraju,
l
wzrost poczucia bezpieczeñstwa wœród jego mieszkañców,
l
zapobieganie przestêpczoœci i aspo³ecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie dzia³añ administracji rz¹dowej na rzecz wspó³pracy
z administracj¹ samorz¹dow¹, organizacjami pozarz¹dowymi i spo³ecznoœci¹
lokaln¹,
l
poprawê wizerunku Policji i wzrost zaufania spo³ecznego do tej i innych s³u¿b
dzia³aj¹cych na rzecz poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Do najwa¿niejszych obszarów wymagaj¹cych podjêcia dzia³añ w ramach programu zaliczono poprawê bezpieczeñstwa w miejscach publicznych i w miejscu
zamieszkania, w szkole, w œrodkach komunikacji publicznej, w ruchu drogowym
otoczenia dzia³alnoœci gospodarczej, przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie oraz
ochronê dziedzictwa narodowego30.
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2. Edukacja na rzecz bezpieczeñstwa
Edukacja na rzecz bezpieczeñstwa to ogó³ procesów oœwiatowo-wychowawczych realizowanych g³ównie przez rodzinê, szko³ê, œrodki masowego przekazu,
organizacje m³odzie¿owe, stowarzyszenia oraz przeznaczone do tego instytucje
rz¹dowe i samorz¹dowe, których zadaniem jest upowszechnianie wartoœci, zdobywanie i przekazywanie wiedzy oraz umiejêtnoœci niezbêdnych do zapewnienia
bezpieczeñstwa narodowego31.
Edukacja jest jedn¹ z podstawowych dróg kszta³towania bezpieczeñstwa. Od
poziomu edukacji zale¿¹ postawy, wartoœci, wiadomoœci, czyli œwiadomoœæ ludzi
oraz umiejêtnoœci niezbêdne w zapobieganiu i radzeniu sobie w sytuacji zagro¿eñ.
W zale¿noœci od rodzaju zagro¿eñ, wyró¿niæ mo¿na nastêpuj¹ce obszary edukacji na rzecz bezpieczeñstwa32:
l
edukacja na rzecz bezpieczeñstwa politycznego – ogó³ oddzia³ywañ oœwiatowo-wychowawczych ukierunkowanych na kszta³towanie kultury politycznej pañstwa;
l
edukacja na rzecz bezpieczeñstwa militarnego – kszta³cenie i wychowanie
obronne zmierzaj¹ce do zachowania niepodleg³oœci narodu i pañstwa oraz
ochrony ¿ycia i ludzi w stanach zagro¿enia czasu wojny;
l
edukacja na rzecz bezpieczeñstwa gospodarczego – kszta³towanie œwiadomoœci ekonomicznej;
l
edukacja na rzecz bezpieczeñstwa publicznego – kszta³towanie œwiadomoœci
prawnej oraz postaw i zachowañ w sytuacjach zagra¿aj¹cych obywatelom
i porz¹dkowi publicznemu;
l
edukacja na rzecz bezpieczeñstwa psychospo³ecznego – kszta³towanie moralnoœci spo³eczeñstwa i postaw;
l
edukacja na rzecz bezpieczeñstwa ekologicznego – harmonijne wspó³¿ycie ludzi z przyrod¹, kszta³towanie postaw i zachowañ proekologicznych.
Edukacja dla bezpieczeñstwa jest procesem ci¹g³ym, obejmuj¹cym szereg
dzia³añ, do których mo¿na zaliczyæ33:
l
przekazywanie wiedzy w zakresie wystêpowania zagro¿eñ;
l
kszta³towanie „bezpiecznych” zachowañ i postaw;
l
motywacja do podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie bezpieczeñstwa;
l
upowszechnianie koniecznej wiedzy oraz umiejêtnoœci z zakresu przeciwdzia³ania zagro¿eniom;
l
uœwiadomienie skali oraz rodzaju potrzeb w sytuacjach trudnych;
31
Grabowska-Lepczak I., Tryboñ M., Kwiatkowki M., Transformacja oraz perspektywy rozwoju
edukacji dla bezpieczeñstwa, Zeszyty Naukowe SGSP 2011, nr 41, s. 181–182.
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rozwijanie poczucia odpowiedzialnoœci za podejmowanie okreœlonych
dzia³añ;
l
wyrabianie odpowiednich nawyków zachowania siê w sytuacjach zagro¿enia;
l
pielêgnowanie wartoœci w odniesieniu do ¿ycia i zdrowia cz³owieka.
Edukacja na rzecz bezpieczeñstwa powinna dotyczyæ ca³ego spo³eczeñstwa,
obejmowaæ zarówno dzieci, m³odzie¿ oraz osoby doros³e. Istotne jest jednak to, aby
zastosowaæ odpowiednie formy edukacji i za pomoc¹ nich dotrzeæ do wszystkich
grup spo³ecznych, a przede wszystkim do mieszkañców terenów szczególnie nara¿onych na wystêpowanie charakterystycznych dla danego terenu zagro¿eñ.
Jednym z przyk³adów nale¿¹cych do formy edukacji nieformalnej spo³eczeñstwa s¹ kampanie komunikacyjne, które mo¿na podzieliæ na ró¿ne typy34: polityczne, public relations, reklamowe, spo³eczne.
Poni¿ej przedstawiono istotê, charakter, cel kampanii komunikacyjnych,
uczestników kampanii oraz kana³y i instrumenty komunikacyjne, a tak¿e dokonano zestawienia najciekawszych kampanii edukacyjno-informacyjnych przeprowadzonych w Polsce w latach 2010–2012 na rzecz bezpieczeñstwa.
l

3. Istota i charakter kampanii komunikacyjnych
3.1. Definicje kampanii
Zdaniem B. Dobek-Ostrowskiej kampania komunikacyjna to zespó³ dzia³añ
organizacyjnych i komunikacyjnych podejmowanych przez instytucje publiczne, prywatne, przedsiêbiorstwa, organizacje etc. wczeœniej zaplanowanych, kompleksowych i powi¹zanych ze sob¹, posiadaj¹cych konkretny, jasno sprecyzowany cel, czyli wykreowanie po¿¹danych postaw i zachowañ u relatywnie du¿ej
liczby osób, adresowanych do szerokiej publicznoœci, realizowanych w okreœlonych ramach czasowych, fachowo zarz¹dzanych i profesjonalnie przeprowadzonych przez zawodowych komunikatorów35.
Jedn¹ z form kampanii komunikacyjnych s¹ kampanie spo³eczne. Wed³ug
D. Maison i P. Wasilewskiego kampania spo³eczna jest to rodzaj spo³ecznej komunikacji, w której chodzi o promowanie spo³ecznie w³aœciwych i wartoœciowych wzorców zachowañ, postaw i wartoœci nowych lub te¿ zwrócenie uwagi
spo³eczeñstwa na istotne, czêsto trudne i nierozwi¹zywalne problemy. Jest to komunikat, który mo¿emy okreœliæ jako perswazyjny, gdy¿ jego celem jest nie tylko
przekazanie samej informacji, ale te¿, a mo¿e przede wszystkim, zmianie zachowañ i postaw na zachowania i postawy po¿¹dane spo³ecznie36.
Kampanie spo³eczne mog¹ mieæ charakter informacyjny, perswazyjny lub
informacyjno-perswazyjny.
34
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P.F. Lazarsfeld i R.K. Merton nazwali kampanie informacyjne propagand¹ celów spo³ecznych. Sformu³owali trzy warunki ich skutecznoœci, aktualne do dziœ:
l
monopolizacjê oddzia³ywañ informacyjno-perswazyjnych (minimalizacjê
kontrpropagandy),
l
niezmiennoœæ podstaw za³o¿eñ kampanii,
l
dope³nianie informacji medialnych przez komunikacjê interpersonaln¹.
Pojêcie kampanii informacyjnych jest rozumiane jako jeden ze sposobów rozwi¹zywania problemów spo³ecznych. Kampanie informacyjne s¹ reakcj¹ spo³eczeñstwa na istniej¹ce lub nowo zaistnia³e problemy spo³eczne, które mog¹ byæ
rozwi¹zane nie tylko za pomoc¹ dzia³añ komunikacyjnych, ale jednoczeœnie prawnych, technicznych i ekonomicznych.
Typowymi dziedzinami obejmowanymi kampaniami informacyjnymi s¹:
l
polityka (np. kampania na rzecz udzia³u w aktach wyborczych lub referendach),
l
ochrona zdrowia (np. kampania na rzecz walki z AIDS, kampania na rzecz systematycznych badañ lekarskich),
l
ekologia (np. kampania na rzecz oszczêdnoœci energii, ochrony zwierz¹t i roœlin, propagowania zdrowej ¿ywnoœci),
l
pomoc spo³eczna (np. kampanie charytatywne),
l
bezpieczeñstwo publiczne (np. kampanie na rzecz bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym).
Kampanie mog¹ siê odbywaæ w skali ogólnokrajowej, regionalnej lub lokalnej. Mog¹ byæ planowane i realizowane odgórnie (w przypadku instytucji posiadaj¹cych odpowiednie œrodki finansowe) lub te¿ oddolnie (w przypadku np. ruchów spo³ecznych, inicjatyw obywatelskich, grup rodziców).
Przebieg kampanii informacyjnej obejmuje siedem faz: okreœlenie koncepcji,
praktyczn¹ realizacjê, kontrolê efektów, okreœlenie komunikacyjnych œrodków,
okreœlenie istoty spo³ecznego problemu, wyznaczenie docelowych grup, a tak¿e
okreœlenie efektów, których siê spodziewamy.
Kampania informacyjna jest wiêc czynnikiem kreowania zmian spo³ecznych
o charakterze ca³kowicie œwiadomym i zaplanowanym, nie zaœ przypadkowym
i chaotycznym.
3.2. Cele kampanii spo³ecznych
G³ównym celem kampanii spo³ecznych jest realizacja interesów ogó³u
spo³eczeñstwa, promowanie wartoœci i postaw prospo³ecznych oraz walka z patologiami spo³ecznymi.
Kampanie spo³eczne maj¹ na celu spowodowanie po¿¹danych spo³ecznie skutków u relatywnie du¿ej liczby osób w okreœlonym czasie, w konsekwencji kompleksowych, zorganizowanych dzia³añ komunikacyjnych37.
37

Maison D., Wasilewski P., Propaganda Dobrych Serc czyli pierwszy tom o Reklamie Spo³ecznej.
Agencja Wasilewski, Kraków 2002, s. 11.
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Kampania spo³eczna d¹¿y do wywo³ania refleksji, zainteresowania trudnymi
zagadnieniami, niejednokrotnie ich uœwiadomienia, ale te¿ kszta³towania konkretnych, spo³ecznie po¿¹danych wzorców zachowañ ludzkich, zmiany postaw,
kreowania relacji spo³ecznych. Kampanie spo³eczne, zmieniaj¹c tak wiele czynników ¿ycia spo³ecznego, modyfikuj¹ siê i kszta³tuj¹ rzeczywistoœæ spo³eczn¹.
Kampanie spo³eczne maj¹ uœwiadomiæ istnienie problemu, zwróciæ uwagê na
rozmiar zjawiska, wzbudziæ zainteresowanie danym problemem i poczucie zagro¿enia (maj¹ uœwiadomiæ, ¿e to zjawisko mo¿e dotkn¹æ równie¿ mnie),
wywo³aæ okreœlone uczucia powoduj¹ce gotowoœæ do podjêcia dzia³añ oraz maj¹
zainicjowaæ akcjê. Mo¿na je definiowaæ tak¿e poprzez pryzmat spo³ecznej zmiany, w której to dzia³ania danej grupy ludzi nastawione s¹ na przekonanie innych
osób do modyfikacji, akceptacji lub te¿ zaprzestania okreœlonych praktyk, zachowañ, przekonañ czy wartoœci.
3.3. Uczestnicy kampanii spo³ecznych
Nadawcami kampanii spo³ecznych mog¹ byæ ró¿nego rodzaju instytucje publiczne, prywatne, rz¹dowe, przedsiêbiorstwa, ró¿nego rodzaju stowarzyszenia, ale
tak¿e banki, polityczne grupy interesów, koœcio³y i religijne organizacje oraz fundacje charytatywne.
Najczêœciej nadawcami kampanii spo³ecznych s¹ organizacje pozarz¹dowe, które s¹ dobrowolnymi organizacjami, dzia³aj¹cymi niezale¿nie od struktur pañstwowych czy politycznych. Dzia³aj¹ one na rzecz spraw spo³ecznych i dobra publicznego, a swoj¹ pracê w du¿ej mierze opieraj¹ na zaanga¿owaniu wolontariuszy.
Jak twierdzi L. Stafiej, kampanie spo³eczne powstaj¹ z inicjatywy organizacji
lub instytucji, które dochodz¹ do wniosku, ¿e pewne zjawiska spo³eczne zale¿¹
od postaw spo³ecznych oraz ¿e zjawiska negatywne, patologie spo³eczne albo pewien stan œwiadomoœci, wymagaj¹ interwencji, zmiany38.
Kampanie spo³eczne mog¹ byæ adresowane do ca³ego spo³eczeñstwa lub do
publicznoœci specyficznej, czyli do tzw. grupy docelowej, tj. do wyselekcjonowanej wê¿szej grupy odbiorców, do okreœlonych warstw czy segmentów spo³eczeñstwa w zale¿noœci od wieku, p³ci, miejsca zamieszkania, gustów oraz potrzeb.
Trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e kampanie spo³eczne kierowane do „wszystkich ludzi” s¹
zazwyczaj ma³o skuteczne.
Zdaniem I. Stankiewicza, z docelow¹ grup¹, która ma byæ odbiorc¹ ostatecznym komunikatu, mo¿na komunikowaæ siê w ró¿ny sposób: mo¿na do jej otoczenia najbli¿szego apelowaæ, aby mog³o ono wp³yn¹æ na docelow¹ grupê albo mo¿na przekaz bezpoœrednio kierowaæ do tej grupy ludzi, z której najwiêcej osób
przejawia zachowania niew³aœciwe z punktu widzenia podejmowanego przez
kampanie problemu, ale takie za³o¿enie oczywiœcie musi byæ odpowiednio uzasadnione39.
38
39

Izdebski M., Reklama spo³eczna. Kreacja i skutecznoœæ, Warszawa 2006, s. 11.
Tam¿e, s. 24–25.
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Kampanie na rzecz bezpieczeñstwa powinny dotyczyæ ca³ego spo³eczeñstwa.
Istot¹ jest, aby zastosowaæ odpowiednie narzêdzia i za pomoc¹ nich dotrzeæ do
wszystkich grup spo³ecznych, a przede wszystkim do mieszkañców terenów
szczególnie nara¿onych na wystêpowanie sytuacji o charakterze nadzwyczajnym40.

4. Kana³y i instrumenty komunikacyjne w kampaniach
spo³ecznych
W kampaniach mo¿na wykorzystaæ ró¿ne kana³y i instrumenty komunikacyjne. Kampanie spo³eczne posiadaj¹ce odpowiednie mo¿liwoœci, takie jak œrodki finansowe, wsparcie sponsorów, twórców, mediów siêgaj¹ po reklamê telewizyjn¹, radiow¹ i prasow¹. Pozosta³e szukaj¹ innych form komunikacji pozwalaj¹cych na dotarcie do rynków docelowych. W kampaniach spo³ecznych czêsto
stosowana jest reklama zewnêtrzna wraz z ca³¹ gam¹ mo¿liwych do wykorzystania œrodków (reklama na billboardach, citylightach, s³upach og³oszeniowych,
noœnikach zamocowanych na wiatach przystankowych itp.).
Wa¿nym kana³em komunikacji w kampaniach spo³ecznych jest Internet.
Kluczow¹ rolê odgrywaj¹ w nich strony internetowe, z których wiele mo¿e stanowiæ wzór marketingowego podejœcia, zarówno pod wzglêdem zawartych treœci,
jak i form. Wchodz¹c na strony wielu organizacji spo³ecznych, mo¿na zapoznaæ
siê z multimedialnymi materia³ami dotycz¹cymi prowadzonych kampanii: spotami reklamowymi, filmami, teledyskami, plakatami, treœci¹ ulotek. Mo¿na równie¿ zamówiæ elektroniczny biuletyn informacyjny, a nawet zagraæ w edukacyjne
gry internetowe.
Jednym ze sposobów komunikacji jest zamieszczanie informacji o prowadzonych kampaniach spo³ecznych na portalach internetowych wraz z linkami do reklam umieszczonych w Youtube, Dailymotion czy innych otwartych serwisach internetowych umo¿liwiaj¹cych prezentacjê filmów, wideoklipów i innych w³asnych
mini produkcji. Czêsto stosowanym zabiegiem jest tak¿e umieszczanie linków
przekierowuj¹cych zainteresowanych na stronê poœwiêcon¹ kampanii spo³ecznej.
Szczególnym rodzajem dzia³añ promocyjnych s¹ nieoficjalne dzia³ania promocyjne, które s¹ elementem tzw. marketingu wirusowego. Ich celem jest pobudzenie komunikacji nieformalnej zwi¹zanej z przedmiotem kampanii lub sam¹
kampani¹. W wielu sytuacjach s¹ one przesy³ane lub polecane przez znajomych.
Twórcy dok³adaj¹ starañ, by stworzone przez nich materia³y promocyjne oraz informacje na ich temat zosta³y spopularyzowane w sieci. W kampaniach mo¿na
wykorzystaæ równie¿ serwisy spo³ecznoœciowe. W tym celu mo¿na tworzyæ grupy
spo³ecznoœciowe w Internecie, a tak¿e uczestniczyæ i pobudzaæ komunikacjê
w istniej¹cych grupach i forach internetowych.
40

Go³êbiewski J.J., Bezpieczeñstwo spo³eczeñstwa wobec wspó³czesnych wyzwañ. Edukacja dla
bezpieczeñstwa 2006, nr 1 (27), s. 50–54.
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Do form docierania do odbiorców stosowanych przez fundacje nale¿y ambient, stanowi¹cy innowacyjn¹ i niestandardow¹ formê reklamy, wykorzystuj¹c¹
konkretne miejsca przestrzeni publicznej. Wykorzystanie g³ównych cech reklam
ambientowych, czyli zaskoczenia i wyj¹tkowoœci, ma pozwoliæ na przyci¹gniêcie
uwagi i wzmocnienie œwiadomoœci problemu spo³ecznego. Ambient to forma
promocji coraz czêœciej wykorzystywana w kampaniach spo³ecznych.
W kampaniach spo³ecznych szeroko wykorzystuje siê instrumenty media relations (informacje prasowe, konferencje, wywiady, udzia³ w audycjach i programach itd.) oraz inne instrumenty public relations. Wa¿nym elementem programów s¹ akcje i wydarzenia specjalne.
W promocji idei spo³ecznych wykorzystuje siê koncerty i inne wydarzenia,
które mog¹ przyci¹gn¹æ uwagê mediów i opinii publicznej.
Zaprezentowane instrumenty komunikacyjne nie wyczerpuj¹ oczywiœcie
ca³ej gamy mo¿liwoœci, które mog¹ byæ lub s¹ wykorzystywane w kampaniach
spo³ecznych. Niezale¿nie od zakresu i wachlarza stosowanych form i narzêdzi,
powinno siê pamiêtaæ o integracji dzia³añ komunikacyjnych, bo tylko wtedy
przekaz kampanii spo³ecznej bêdzie spójny i wyrazisty. W ostatnim etapie planowania podejmuje siê decyzje dotycz¹ce rozplanowania kampanii w czasie, okreœla
siê szczegó³y jej bud¿etowania, a tak¿e sposoby monitorowania i kontroli efektów.
Dotarcie komunikatów do adresatów to jedynie pierwszy etap na drodze do
zmiany postaw i zachowañ. Kolejnym jest przyswojenie sobie ich treœci zgodnie
z intencj¹ nadawcy i zaakceptowanie ich. Dopiero w ostatnim etapie nastêpuje
internalizacja, czego konsekwencj¹ jest zmiana postaw. Do zmiany postaw i zachowañ potrzebny jest czas, dlatego w kampaniach spo³ecznych bardzo wa¿ne
jest d³ugookresowe podejœcie i kontynuacja podjêtych dzia³añ.

5. Kampanie informacyjne na rzecz bezpieczeñstwa
prowadzone w Polsce
Aby spo³eczeñstwo by³o odpowiednio przygotowane w kontekœcie prawid³owych postaw i zachowañ w sytuacjach niebezpiecznych, potrzebne jest
wsparcie ze strony samorz¹du lokalnego oraz w³adz pañstwowych. Dzia³ania
informacyjne w zakresie przeciwdzia³ania zagro¿eniom powinny byæ poparte odpowiednio przygotowan¹ edukacj¹ dzieci, m³odzie¿y oraz osób doros³ych. Du¿¹
rolê w spe³nieniu powy¿szego celu przypisuje siê organizacjom spo³ecznym i pozarz¹dowym. Maj¹ one du¿e mo¿liwoœci dzia³ania w tym zakresie. Formy
dzia³ania w edukowaniu spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa s¹ ró¿norodne. W dalszej czêœci przedstawiono przyk³ady najciekawszych kampanii
edukacyjno-informacyjnych prowadzonych w Polsce w latach 2010–2012 na
rzecz szeroko rozumianego bezpieczeñstwa obywateli.
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Kampania Bezpieczny przejazd
Kampania „Bezpieczny przejazd”, zorganizowana przez Polskie Koleje Pañstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadzona w 2010 r. mia³a na celu
uœwiadomienie zagro¿enia wynikaj¹cego z niew³aœciwych zachowañ, takich jak:
lekcewa¿enie znaku STOP, przejazd slalomem pomiêdzy zamkniêtymi pó³rogatkami, niezachowanie ostro¿noœci na przejazdach kolejowych wœród wszystkich
u¿ytkowników dróg oraz zmianê zachowañ kierowców, kszta³towanie nawyku
przestrzegania zasad bezpieczeñstwa na przejazdach wœród dzieci i m³odzie¿y
oraz uczenie ich odpowiedzialnoœci za zdrowie i ¿ycie w³asne oraz najbli¿szych.
W ramach kampanii odby³y siê spotkania terenowe, podczas których przedstawiano inscenizacje wypadków na przejazdach kolejowych, wraz z prezentacj¹
ich skutków. Z myœl¹ o najm³odszych odbiorcach kampanii zorganizowano
przedstawienie teatralne „Aban i bezpieczny przejazd”. W ca³ej Polsce pojawi³y
siê billboardy (rys. 1) przedstawiaj¹ce kampaniê oraz spoty telewizyjne. W ramach
kampanii powsta³a równie¿ witryna edukacyjna www.bezpieczny-przejazd.pl dla
doros³ych i dzieci, na której znajdowa³y i znajduj¹ siê materia³y edukacyjne dla
doros³ych i dzieci, które mia³y i w dalszym ci¹gu maj¹ na celu podnoszenie œwiadomoœci o zagro¿eniach wynikaj¹cych z niezachowania szczególnej ostro¿noœci
na przejazdach kolejowych oraz kszta³towanie odpowiednich zachowañ ju¿
u najm³odszych41.

Rys. 1. Billboard kampanii Bezpieczny przejazd
îród³o: www.kampaniespoleczne.pl /kampanie,1334,bezpieczny_przejazd_x_6.

Kampania W³¹cz myœlenie pt. Nie testuj prêdkoœci na rodzinie
Pod has³em „Tato, wolniej!” pierwszego dnia wakacji 2010 r. ruszy³a kolejna
edycja kampanii „W³¹cz myœlenie” maj¹cej przekonaæ kierowców do przestrze41

http:// www.kampaniespoleczne.pl /kampanie,1334,bezpieczny_przejazd_x_6
(dostêp: 1.03.2013 r.).
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gania przepisów ruchu drogowego. Adresatami byli kierowcy bêd¹cy rodzicami.
Billboardy (rys. 2) mo¿na by³o zobaczyæ na najwa¿niejszych trasach prowadz¹cych do miejscowoœci wypoczynkowych, stacjach benzynowych oraz w Internecie na portalach informacyjnych oraz na lokalizatorach. Elementem kampanii
by³y tak¿e spoty radiowe. 26 czerwca 2010 r. kampaniê zainaugurowa³y happeningi na g³ównych arteriach wyjazdowych z Warszawy nad morze, w góry oraz
na Mazury. Na wybranych skrzy¿owaniach studenci Wy¿szej Szko³y Pedagogiki
Resocjalizacyjnej „Pedagogium” oraz liderzy programu Komendy G³ównej Policji „Profilaktyka a Ty” nawo³ywali do rozwa¿nej jazdy w drodze na wakacje.
W ramach kampanii prowadzone by³y dzia³ania edukacyjne podczas pikników
„Lata z Radiem”42.

Rys. 2. Billboard kampanii pt.: Nie testuj prêdkoœci na rodzinie
îród³o: www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1275,test_na_dziecku (dostêp: 1.03.2013 r.).

Kampania W³¹cz myœlenie pt. Moda na odblaski
W 2010 roku rozpoczê³a siê nowa edycja kampanii „W³¹cz myœlenie” pt.
„Moda na odblaski”. Kampania zosta³a zorganizowana z inicjatywy Krajowej
Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego we wspó³pracy z agencj¹ San Markos.
Spot reklamowy „Widzialna Rêka” emitowany w ogólnopolskich telewizjach
(TVP, Polsat, TVN oraz w ich kana³ach tematycznych) mia³ na celu przedstawienie bezpiecznego zachowania na drogach. Kluczow¹ koncepcj¹ filmu by³o porozumienie u¿ytkowników drogi: „Widzialna Rêka”, czyli odblask informuj¹cy
kierowcê o tym, ¿e na drodze znajduje siê pieszy43.
42

http:// www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1275,test_na_dziecku (dostêp: 1.03.2013 r.).
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1509,porozumienie_rak_na_drodze
(dostêp: 1.03.2013 r.).
43
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Kampania Bra³eœ? Nie jedŸ!
Kampania „Bra³eœ? Nie jedŸ!” mia³a na celu podniesienie œwiadomoœci
spo³eczeñstwa, a szczególnie m³odych ludzi na temat niebezpieczeñstw wynikaj¹cych z prowadzenia pojazdów przez kierowców bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu i narkotyków. Kampania „Bra³eœ? Nie jedŸ! Po alkoholu i narkotykach
rozum wysiada” obejmowa³a spoty telewizyjne, radiowe oraz reklamê w prasie
(rys. 3). W ramach pierwszej edycji kampanii, która odby³a siê w 2009 roku uruchomiona zosta³a strona internetowa www.rozumwysiada.pl na której zamieszczono podstawowe informacje o wp³ywie narkotyków na organizm kierowcy44.

Rys. 3. Og³oszenie prasowe kampanii Bra³eœ? Nie jedŸ!
îród³o: http://www.rozumwysiada.pl/grafika/Prasa%2001.jpg (dostêp: 1.03.2013 r.).

Kampania Nie zamieniaj jednoœladu na wieloœlad
Kampania mia³a uœwiadomiæ m³odym motocyklistom, jakie niebezpieczeñstwo stanowi brawurowa jazda na dwóch kó³kach oraz przestrzec ich przed jej
konsekwencjami. Spot z Marcinem Kupieckim stanowi³ autentyczny przekaz
kampanii. Kampaniê realizowa³a Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ
DALEJ oraz Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego z Konina, Policja i Telewizja Konin. Spot telewizyjny mo¿na by³o ogl¹daæ w Telewizji Konin, oraz na
stronach Fundacji www.podajdalej.lm.pl45.

44
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1314,rozwiazanie_moze_byc_w_bagazniku
(dostêp: 1.03.2013 r.).
45
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1368,kanciastoporty_na_drodze (dostêp: 1.03.2013 r.).
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Kampania Bezpieczna droga z radami SpongeBoba
Kampania „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba” skierowana by³a do
przedszkolaków i uczniów szkó³ podstawowych, w której wykorzystano postaæ
SpongeBoba Kanciastoportego – bohatera kreskówki emitowanej na kanale Nickelodeon. W sierpniu 2010 roku na ulicach pojawi³y siê billboardy przedstawiaj¹ce ¿ó³t¹ g¹bkow¹ postaæ w ró¿nych sytuacjach na drodze za ka¿dym razem
w trzech wariantach zachowania. Has³o „Wybierz bezpieczny sposób” zachêca³o
najm³odszych do refleksji i rozmowy z rodzicami na temat w³aœciwego postêpowania.
Celem dzia³añ by³o wyrobienie w grupie docelowej nawyku bezpiecznego zachowania na drodze w roli pieszego, rowerzysty oraz pasa¿era samochodu.
Od wrzeœnia tego samego roku rozpoczê³a siê kampania prasowa i telewizyjna.
Dzia³ania kampanii prowadzone by³y za poœrednictwem Internetu. Kampaniê
promowa³a równie¿ piosenka skomponowana przez Marka Koœcikiewicza, a wykonana przez grupê dzieci wspólnie z liderem zespo³u Feel – Piotrem Kupich¹.
P³yty DVD z materia³ami informacyjnymi trafi³y tak¿e do wiêkszoœci szkó³
i przedszkoli w Polsce46.
Kampania 112
Kampania przeprowadzona na terenie powiatu be³chatowskiego mia³a na
celu zaznajomienie mieszkañców z istot¹ funkcjonowania numeru alarmowego
112. Organizatorem kampanii edukacyjno-informacyjnej by³o Starostwo Powiatowe przy wspó³pracy Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Be³chatowie.
Be³chatowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które obs³uguje numer alarmowy 112, codziennie rejestrowa³o oko³o 200 po³¹czeñ telefonicznych
z ró¿nego rodzaju zg³oszeniami. Niestety oko³o 80 procent tych zg³oszeñ stanowi³y informacje niezwi¹zane w ¿aden sposób z sytuacjami kryzysowymi czy wypadkami. Czêsto by³y to na przyk³ad pytania o najbli¿szy warsztat samochodowy
czy proœby o podanie numeru PIN do telefonu.
Wobec powy¿szego, w³adze powiatu zdecydowa³y siê przeprowadziæ wspólnie
ze stra¿¹ po¿arn¹ kampaniê edukacyjno-informacyjn¹ uœwiadamiaj¹c¹ obywatelom, do czego s³u¿y numer 112.
Kampania skierowana by³a do ca³ej spo³ecznoœci powiatu. Dziêki niej w³adze
powiatu chcia³y zwiêkszyæ zakres œwiadomoœci spo³eczeñstwa odnoœnie wykorzystywania numeru alarmowego 112, zmieniæ postawy ludzi, którzy dzwoni¹
pod niego z b³ahymi sprawami, a tym samym zmniejszyæ liczbê „fa³szywych”
i nieuzasadnionych zg³oszeñ.
Kampaniê realizowano za pomoc¹ plakatów (rys. 4), ulotek oraz informacji
prasowej.
46

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1437,ludzie_zalatwiaja_dziwne_sprawy_pod_numerem_112 (dostêp: 1.03.2013 r.).
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Rys. 4. Plakat kampanii 112 powiatu be³chatowskiego
îród³o:http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1437,ludzie_zalatwiaja_dziwne_sprawy_pod_numerem_112 (dostêp: 1.03.2013 r.).

Kampania Pilnuj swojej szklanki
Zainaugurowana 19 lipca 2010 roku kampania o charakterze lokalnym mia³a
charakter profilaktyczno-edukacyjny. By³a skierowana g³ównie do ludzi m³odych odwiedzaj¹cych dyskoteki, kluby, puby, jako tych którzy najbardziej s¹ nara¿eni na bezwiedne za¿ycie œrodków powoduj¹cych utratê œwiadomoœci. Kampania by³a prowadzona za poœrednictwem spotów telewizyjnych i radiowych
emitowanych w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej policji i urzêdu.
Równie¿ w ramach kampanii odby³y siê prelekcje dla m³odzie¿y oraz zosta³a
wzmo¿ona liczba partoli policyjnych w okolicach klubów i dyskotek, zw³aszcza
w okresie weekendów47.
47

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1307,szklanka_pod_nadzorem (dostêp: 1.03.2013 r.).
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Kampania Bezpieczeñstwo pracy w budownictwie – upadki, poœlizgniêcia
Nowa edycja kampanii „Bezpieczeñstwo pracy w budownictwie – upadki, poœlizgniêcia” realizowana pod has³em „Szanuj ¿ycie! Bezpieczna praca na wysokoœci” mia³a na celu zwiêkszenie œwiadomoœci skutków zagro¿eñ zawodowych
w budownictwie w szczególnoœci zwi¹zanych z prac¹ na wysokoœci, odkrycie korzyœci z inwestowania w bezpieczne miejsca pracy, a tak¿e pog³êbienie wiedzy dotycz¹cej stosowania nowoczesnych œrodków ochrony zbiorowej. Kampania edukacyjna mia³a na celu promocjê stosowania œrodków ochrony zbiorowej
– pomostów roboczych, siatek bezpieczeñstwa, a tak¿e przedstawia³a prawid³owe
stosowanie œrodków ochrony indywidualnej wszêdzie tam, gdzie nie by³o mo¿liwoœci zastosowania zabezpieczeñ zbiorowych.
Adresatami dzia³añ byli przede wszystkim pracodawcy, przedsiêbiorcy oraz
osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji inwestycyjnych, w tym dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy, w firmach sektora budowlanego.
W okresie 22 wrzeœnia – 5 paŸdziernika 2010 r. w 4 stacjach telewizyjnych
(TVN24, TVN CNBC, Polsat News i TVP INFO) i rozg³oœniach radiowych
(RMF FM i Radio ESKA) emitowane by³y spoty informacyjne. Kampania prowadzona by³a równie¿ za poœrednictwem portalu Interia.pl, a tak¿e prasy codziennej i bran¿owej. Powsta³a tak¿e strona internetowa kampanii www.bezupadku.pl.
Dodatkowo kampaniê wspiera³y firmy budowlane: Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Budimex S.A., Hochtief S.A., Mostostal Warszawa S.A., Polimex-Mostostal S.A., Skanska S.A., Warbud S.A., a tak¿e Polski Zwi¹zek In¿ynierów
i Techników Budownictwa, Zwi¹zek Zawodowy „Budowlani” oraz Huck Polska
Sp. z o.o48.
Kampania P³ywam bez promili
Kampania mia³a na celu rozpowszechnienie wiedzy o niebezpieczeñstwach,
jakie wi¹¿¹ siê z korzystaniem z k¹pielisk po spo¿yciu alkoholu.
Alkohol, nawet w niewielkiej iloœci, zwiêksza zagro¿enie utraty równowagi,
grozi spowodowaniem szoku termicznego i utraty si³, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu umiejêtnoœci rozpoznania i oceny stopnia niebezpieczeñstwa.
W ramach kampanii w nadmorskich kurortach, a tak¿e w miejscowoœciach
po³o¿onych nad jeziorami i rzekami w ca³ej Polsce rozwieszone zosta³y plakaty
informuj¹ce o zagro¿eniach zwi¹zanych z uprawianiem sportów wodnych po
spo¿yciu alkoholu.
Kampania obejmowa³a tak¿e dzia³ania edukacyjne poprzez stronê
www.plywambezpromili.pl oraz imprezy sportowe organizowane przez partnerów. Do kampanii w³¹czy³ siê m.in.: WOPR i Polski Zwi¹zek ¯eglarski49.
48

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1396,drogie_upadki (dostêp: 1.03.2013 r.).
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1341,promile_ciagna_na_dno
(dostêp: 1.03.2013 r.).
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Kampania W³¹cz myœlenie pt. Zapnij pasy
W 2011 r. rozpoczê³a siê Kampania pt. „Zapnij pasy”, która by³a realizowana
przez Krajow¹ Radê Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego w ramach flagowej platformy komunikacyjnej „W³¹cz myœlenie”.
G³ównym celem kampanii by³o przekonanie Polaków, by zawsze zapinali
pasy bezpieczeñstwa, a przede wszystkim, by korzystali z nich pasa¿erowie podró¿uj¹cy na tylnej kanapie samochodu.
W ramach kampanii wykorzystano media. Reklamy edukacyjne pojawia³y siê
w telewizji, radiu, kinach, Internecie, prasie, na billboardach i w taksówkach.
Na potrzeby kampanii zosta³a tak¿e uruchomiona strona internetowa
www.bezpieczniwpasach.pl, na której weryfikacji poddano najczêstsze mity
zwi¹zane z zapinaniem pasów bezpieczeñstwa50.
Kampania Nie jedŸ na kacu!
Celem kampanii by³o informowanie o niebezpieczeñstwach zwi¹zanych
z prowadzeniem pojazdów pod wp³ywem alkoholu. „Pi³eœ? Nie jedŸ!” przestrzega przed prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeŸwym i zwraca uwagê na negatywne konsekwencje wynikaj¹ce z takich zachowañ.
W ramach kampanii prowadzony by³ cykl bezpoœrednich komunikacji podczas pikników „Lata z Radiem”. W 12 miejscowoœciach w Polsce przez ca³e lato
rodziny mog³y odwiedziæ stoisko akcji, na którym dowiadywa³y siê od ekspertów
o roli zapinania pasów bezpieczeñstwa oraz o tym, jak prawid³owo montowaæ foteliki dzieciêce w samochodzie.
Organizatorzy kampanii przygotowali 50 tysiêcy ulotek, które wrêczano kierowcom podczas kontroli drogowych i na 400 stacjach benzynowych sieci BP.
Spot wyprodukowany na u¿ytek kampanii pojawi³ siê miêdzy innymi w ogólnokrajowej telewizji TVN i TVN Turbo, w 44 kinach w ca³ej Polsce, na 102 ekranach LCD, na 37 uczelniach wy¿szych i 534 ekranach LCD w kilkuset autobusach komunikacji miejskiej w szeœciu miastach.
Z informacj¹ o kampanii mogli zapoznaæ siê tak¿e u¿ytkownicy telefonów komórkowych korzystaj¹cy z technologii Bluetooth w siedmiu miastach Polski,
którzy otrzymywali odpowiednio przygotowane komunikaty. Plakaty kampanii
pojawi³y siê w 44 wojewódzkich oœrodkach ruchu drogowego, podczas rajdów
organizowanych przez Polski Zwi¹zek Motorowy oraz w ok. 200 autobusach komunikacji miejskiej w jedenastu miastach. Podczas plenerowych imprez wykorzystane zosta³y symulatory dachowania oraz symulatory jazdy z modu³em „prowadzenia samochodu pod wp³ywem alkoholu”.

50

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1778,mlotek_nie_zapina_pasow
(dostêp: 1.03.2013 r.).
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Partnerami tej edycji kampanii byli: Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych,
Komenda G³ówna Policji, Instytut Transportu Samochodowego, Polski
Zwi¹zek Motorowy, koncern BP oraz Fundacja „Krzyœ”51.
Kampania Klub Pancernika klika w fotelikach
Celem kampanii, przebiegaj¹cej pod has³em „Zawodnik pierwszej klasy zawsze ma zapiête pasy”, by³a zmiana zachowañ w zakresie prawid³owego stosowania
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych dzieci. Kampaniê skierowano do dwóch grup docelowych: dzieci w wieku 4–12 lat oraz ich rodziców.
Kampania „Klub pancernika” mia³a ju¿ 3 edycje. W 2005 roku badania wskazywa³y, ¿e jedynie 52% rodziców prawid³owo przewozi swoje dzieci w samochodach osobowych. Przeprowadzone do tej pory kampanie przyczyni³y siê do wzrostu liczby rodziców przewo¿¹cych swoje dzieci w odpowiednich urz¹dzeniach
zabezpieczaj¹cych. Jednak¿e zaobserwowano, ¿e wci¹¿ 11% rodziców nigdy nie
korzysta³o z takich urz¹dzeñ i to g³ównie do nich kierowano przekaz kampanii.
Osi¹ kampanii by³a postaæ Pancernika Gustawa – przyjaciela dzieci i sprzymierzeñca doros³ych, który przez zabawê i ze znan¹ z poprzednich edycji piosenk¹ na ustach, promuje wœród dzieci bezpieczne zachowania na drodze oraz
przekonanie, ¿e zapiêcie w foteliku jest bezwzglêdnym warunkiem udzia³u w ka¿dej podró¿y samochodem.
Aby dotrzeæ z przekazem do starszej grupy wiekowej dzieci (10–12 lat), pomys³ kreatywny opiera³ siê na za³o¿eniu, ¿e ka¿da podró¿ pojazdem mo¿e zamieniæ siê w super przygodê, o ile – tak jak Pancernik – dziecko ma zapiête pasy bezpieczeñstwa w foteliku. Jako rozwiniêcie tego pomys³u, Pancernik wyrusza
w seriê przygód, do których œledzenia namawia za poœrednictwem strony internetowej www.klubpancernika.pl. Na tej stronie internetowej dla najm³odszych
zamieszczono gry i zabawy æwicz¹ce spostrzegawczoœæ i umiejêtnoœci manualne,
a dla rodziców informacje i wskazówki dotycz¹ce bezpiecznego przewo¿enia
dzieci w samochodzie oraz m.in. gie³dê fotelików. Na stronie internetowej zamieszczono tak¿e sekcjê przeznaczon¹ dla nauczycieli, gdzie zamieszczono scenariusze zajêæ i inne materia³y dotycz¹ce bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
Kampaniê emitowano w radiu, telewizji, na billboardach i w prasie w dwóch
etapach od 15 sierpnia i od po³owy paŸdziernika. PaŸdziernikowa ods³ona kampanii wzbogacona zosta³a o konkursy dla najm³odszych i ich rodziców oraz
dzia³ania edukacyjne prowadzone w szko³ach.
Do kampanii w³¹czy³a siê równie¿ Policja, której patrole w ramach rutynowych kontroli pojazdów na drogach rozdawa³y kierowcom i ich ma³ym pasa¿e-
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http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1779,wszystko_byloby_ok_gdyby_nie_kac
(dostêp: 1.03.2013 r.).
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rom odpowiednio zapiêtym w foteliki maskotki Pancernika i specjalnie przygotowane do tego celu ksi¹¿eczki52.
Kampania Œwiadomi zagro¿enia
Zadaniem kampanii „Œwiadomi zagro¿enia” zgodnie z oczekiwaniami nadawcy, tj. Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych by³o podniesienie œwiadomoœci
mieszkañców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania po¿arom lasów.
Kampania œwiadomi zagro¿enia swoim zasiêgiem objê³a województwa: kujawsko-pomorskie, warmiñsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, ³ódzkie, lubelskie, ma³opolskie, podkarpackie, œwiêtokrzyskie i œl¹skie. Elementem kampanii
by³ przygotowany przez leœników program edukacyjny pt. „Ogieñ w lesie a przyroda – podniesienie œwiadomoœci mieszkañców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania po¿arom lasów”.
W ramach kampanii przygotowano tak¿e spoty telewizyjne i radiowe, dwa filmy edukacyjne oraz 52-minutowy fabularyzowany film dokumentalny, który zosta³ wyprodukowany w kilku wersjach jêzykowych i wyemitowany w wybranych
krajach Unii Europejskiej. Na potrzeby kampanii powsta³a równie¿ strona internetowa www.swiadomizagrozenia.pl53.
Kampania Stop wypalaniu traw
Starostwo Powiatowe w Be³chatowie po raz kolejny przeprowadzi³o kampaniê
„Stop wypalaniu traw!”. W ramach akcji wydrukowane zosta³y plakaty i ulotki,
które trafi³y do gmin z terenu powiatu oraz jednostek oœwiatowych i innych instytucji. Równoczeœnie za poœrednictwem mediów, przeprowadzona zosta³a kampania informacyjna dotycz¹ca tego problemu54.
Kampania Bezpieczeñstwo w sieci
Celem kampanii, któr¹ obrazowa³a internetowa ³apka próbuj¹ca siêgn¹æ pod
prawdziwe dzieciêce majtki (rys. 5.) by³o zwrócenie uwagi rodziców na problem
bezpieczeñstwa dzieci w Internecie oraz na kwestiê odpowiedzialnoœci rodziców
za ich wychowanie.
W sklepach Coccodrillo na terenie ca³ej Polski dostêpne by³y materia³y informuj¹ce o zasadach bezpieczeñstwa w sieci, w tym opracowana przez ekspertów
ulotka zawieraj¹c¹ m.in. podstawowe regu³y bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.
Kampania prowadzona by³a przez Fundacjê Dzieci Niczyje, w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. G³ównym partnerem by³a Fundacja
Orange. Jej realizacja sta³a siê mo¿liwa dziêki wspó³pracy z sieci¹ sklepów Cocco52

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1853,zawodnik_pierwszej_klasy_zawsze_ma_zapiete_pasy (dostêp: 1.03.2013 r.).
53
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1738,lza_nie_ugasi_pozaru (dostêp: 1.03.2013 r.).
54
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1632,glupie_zabawy_z_trawa (dostêp: 1.03.2013 r.).
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drillo. Kampaniê przygotowa³a agencja Publicis, nagrodzona za ten projekt
Z³otym Bêbnem, jeszcze przed realizacj¹ kampanii, w trakcie miêdzynarodowego festiwalu reklamy GoldenDrum55.

Rys. 5. Bezpieczeñstwo w sieci
îród³o:http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1570,internetowa_lapka_pod_prawdziwymi_majtkami (dostêp: 1.03.2013 r.).

Kampania Klub Pancernika klika w fotelikach
W sierpniu 2012 r. ruszy³a kolejna ods³ona kampanii spo³ecznej „Klub Pancernika klika w fotelikach” uœwiadamiaj¹ca koniecznoœæ przewo¿enia dzieci
w fotelikach z zapiêtymi pasami, niezale¿nie od d³ugoœci trasy. W ods³onie kampanii przygotowane zosta³y dwie linie komunikacyjne – jedna skierowana do
rodziców, druga do dzieci. Dzia³ania Pancernika zosta³y zauwa¿one dziêki jego
szerokiej obecnoœci w mediach tradycyjnych w Internecie oraz serwisach spo³ecznoœciowych i na imprezach plenerowych.
55

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1570,internetowa_lapka_pod_prawdziwymi_majtkami (dostêp: 1.03.2013 r.).
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Na stronie internetowej klubpancernika.pl dla dzieci zmieszczono edukacyjne gry, zabawy, tapety i gad¿ety do œci¹gniêcia. Dla doros³ych przygotowano informacje edukacyjne na temat bezpiecznego przewo¿enia dzieci w fotelikach.
Po raz pierwszy w historii tej kampanii przygotowano oddzieln¹ liniê komunikacyjn¹ skierowan¹ do rodziców. Pancernik Gustaw wprost z fotela prezydenckiego wyg³osi³ orêdzie do narodu, przypominaj¹ce o dbaniu o bezpieczeñstwo
najm³odszych.
Powiêkszaj¹c zasiêg i skutecznoœæ kampanii, przygotowano ods³onê outdoorow¹, która by³a obecna na stacjach benzynowych w miejscowoœciach wypoczynkowych i na trasach dojazdowych do tych miejscowoœci. 100 stacji zaanga¿owa³o
siê w pomoc w promowaniu dobrych praktyk w przewozie dzieci. Przez ca³y sierpieñ 2012 roku, podczas kontroli drogowych prowadzonych przez Policjê na terenie ca³ego kraju wrêczane by³y dzieciom maskotki Pancernika Gustawa maj¹ce
za zadanie przez ca³y rok przypominaæ dzieciom i doros³ym o potrzebie dbania
o swoje bezpieczeñstwo56.
Kampania Pi³eœ? Nie jedŸ
Przed d³ugim weekendem majowym Zwi¹zek Pracodawców Polski Przemys³
Spirytusowy (ZP PPS) rozpocz¹³ kolejn¹ edycjê ogólnopolskiej kampanii
spo³ecznej „Pi³eœ? Nie jedŸ!”. Poprzez emisjê spotów reklamowych w telewizji,
kinach, jak równie¿ dystrybucjê plakatów i ulotek kampania mia³a za zdanie
przestrzegaæ kierowców przed prowadzeniem po alkoholu i apelowaæ o zachowanie trzeŸwoœci na drogach.
Kampania, organizowana ju¿ od czterech lat, realizowana by³a w ramach
rz¹dowego programu „Razem bezpieczniej”. Spot kampanii by³ emitowany w telewizji TVN, TVN24, TVN Turbo, TVN Style, TVN Meteo, przed seansami filmowymi w Multikinach w ca³ej Polsce, na ekranach LCD znajduj¹cych siê na
uczelniach wy¿szych oraz w œrodkach komunikacji miejskiej. Ponadto ulotki
przestrzegaj¹ce przed konsekwencjami prowadzenia po alkoholu rozdawano kierowcom podczas zakupu napojów alkoholowych na stacjach benzynowych sieci
BP. Materia³y kampanii pojawia³y siê równie¿ podczas wydarzeñ organizowanych przez Polski Zwi¹zek Motorowy. Dodatkowo podczas imprez plenerowych
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem ruchu drogowego kierowcy mogli skorzystaæ
z symulatora dachowania oraz symulatora jazdy z modu³em „prowadzenia samochodu pod wp³ywem alkoholu”57.
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http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2396,przyszlosc_narodu_lezy_w_fotelikach
(dostêp: 1.03.2013 r.).
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http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2267,przed_majowka_rusza_kampania_piles_nie
_jedz (dostêp: 1.03.2013 r.).
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Kampania Nowe prawo dla czystego œrodowiska
Kampania Ministerstwa Œrodowiska „Wszystkie œmieci gminy s¹”, prezentowa³a porady, jak dbaæ o czystoœæ swojego otoczenia i informowa³a, ¿e od 1 lipca
2013 roku ci, którzy bêd¹ segregowaæ œmieci, bêd¹ p³acili za ich wywóz mniej od
tych, którzy tego nie robi¹. Kampania telewizyjna mia³a miejsce na antenie stacji
TVP1, TVP2, Polsat, TVN, oraz w pakietach stacji tematycznych TVP, Polsat,
TVN i At Media, prowadzona by³a równie¿ kampania radiowa.
G³ówne poruszane problemy w spotach, to nielegalne pozbywanie siê odpadów, palenie œmieci w paleniskach domowych oraz kupowanie zbêdnych produktów i marnotrawienie ¿ywnoœci. Spoty podkreœla³y tak¿e maj¹ce nadejœæ od 2013
roku zmiany prawne. Dodatkowo na potrzeby kampanii powsta³a strona internetowa www.naszesmieci.pl58.
Kampania Dbaj o fejs
Fejsmen to bohater kampanii spo³ecznej prowadzonej pod has³em „Dbaj
o fejs”, kierowanej do m³odych u¿ytkowników serwisów spo³ecznoœciowych. Jej
celem by³o zwrócenie uwagi na problem prywatnoœci w sieci. Stylizowany na superbohatera Fejsmen dysponowa³ nadnaturalnymi umiejêtnoœciami, którymi
by³ w stanie przewidzieæ konsekwencje nieostro¿nych zachowañ m³odych internautów. Zawsze radzi³ – Dbaj o fejs: kiedy publikujesz, kiedy komentujesz, kiedy
wrzucasz zdjêcia.
Fejsmen przerysowany superbohater, mia³ za zadanie zwróciæ uwagê m³odych ludzi na to, jak nietrudno jest unikn¹æ konsekwencji nierozwa¿nych dzia³añ w sieci oraz jak wa¿na jest znajomoœæ zagro¿eñ i odpowiedzialne korzystanie
z serwisów spo³ecznoœciowych.
G³ówn¹ czêœci¹ akcji by³ profil Fejsmena w serwisie Facebook (www.facebook.com/fejsmen), na którym organizowane by³y konkursy, udostêpniane aplikacje i wpisy poœwiêcone bezpieczeñstwu online. Na facebookowym profilu pojawia³o siê tak¿e 5 animowanych filmów, publikowanych sukcesywnie w serwisie
YouTube (www.youtube.com/fejsmen). Ka¿dy z nich dotyczy³ innego zagadnienia bezpieczeñstwa w sieci: nierozwa¿nego przesy³ania zdjêæ o charakterze seksualnym (sexting), cyberprzemocy, komentowania i publikowania ryzykownych
informacji oraz ochrona dostêpu do kont i profili.
Inspiracj¹ do stworzenia kampanii „Dbaj o Fejs” by³a rosn¹ca liczba zg³oszeñ
trafiaj¹cych do telefonu zaufania dla dzieci i m³odzie¿y œwiadcz¹cego pomoc
w sytuacjach zagro¿enia podczas korzystania z Internetu dotycz¹cych nierozwa¿nego publikowania informacji oraz zdjêæ na portalach spo³ecznoœciach59.
* * *
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http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2412,wszystkie_smieci_gminy_sa
(dostêp: 1.03.2013 r.).
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Z powy¿szego zestawienia przeprowadzonych kampanii informacyjnych
wnioskuje siê, ¿e edukacja na rzecz bezpieczeñstwa prowadzona jest w ró¿nych
jego obszarach. Najczêœciej dotyczy ona bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na zagro¿enia, jakie mo¿e powodowaæ brawurowa
jazda, niezapiête pasy, jazda pod wp³ywem alkoholu lub narkotyków, niezapiêty
lub nieprawid³owo zapiêty fotelik dziecka. Dotyczy ona tak¿e bezpieczeñstwa
w pracy, bezpieczeñstwa nad wod¹, bezpieczeñstwa po¿arowego, bezpieczeñstwa
w sieci oraz bezpieczeñstwa ekologicznego.
Przeprowadzone kampanie organizowane s¹ przez ró¿ne instytucje. Przeznaczone s¹ dla ró¿nej grupy odbiorców, zaczynaj¹c od dzieci przez m³odzie¿, a na
doros³ych skoñczywszy. Niektóre kampanie skupia³y oraz anga¿owa³y zarówno
dzieci i rodziców. Takie dzia³ania zachêca³y do wspólnej, rodzinnej refleksji
i rozmowy na temat w³aœciwego postêpowania. Kampanie informacyjne prowadzone by³y za pomoc¹ ró¿nych kana³ów i instrumentów komunikacyjnych, jednak¿e wszystkie mia³y cechê wspóln¹, polegaj¹c¹ na rozwijaniu œwiadomoœci
ca³ego spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa oraz wykszta³cenia nawyków
wzmacniaj¹cych bezpieczeñstwo.

Podsumowanie
W podsumowaniu mo¿na stwierdzaæ, ¿e zmieni³y siê i wzros³y zewnêtrzne zagro¿enia wobec cz³owieka, a czêsto zabiegany i zajêty w³asnymi sprawami i ró¿nymi problemami cz³owiek nie potrafi zagro¿eñ trafnie oszacowaæ, by przybraæ
wobec nich w³aœciw¹ taktykê obronn¹. Bezpieczeñstwo powinno byæ spraw¹ najwa¿niejsz¹ i priorytetow¹. Dlatego edukacja, kszta³towanie bezpiecznych postaw
i zachowañ wœród dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych w kwestii bezpieczeñstwa
winna byæ naczeln¹ zasad¹ funkcjonowania cz³owieka w spo³ecznoœci lokalnej.
Edukacja w tym zakresie mo¿e przybieraæ ró¿ne formy od formalnej, która
odbywa siê w procesie nauki szkolnej, w trakcie studiów oraz ma miejsce w ramach zró¿nicowanych typów szkoleñ oraz kursów, przez edukacjê nieformaln¹
rozumian¹ jako proces kszta³towania siê wartoœci, postaw, umiejêtnoœci na podstawie ró¿nych doœwiadczeñ oraz na skutek wp³ywu otoczenia – rodziny, znajomych, œrodowiska pracy, zabaw itp. jak równie¿ oddzia³ywania mass mediów,
poprzez edukacjê akcydentaln¹ definiowan¹ jako rezultat uczenia siê z codziennych sytuacji, które wydarzy³y siê spontanicznie, by³y niezaplanowane i niezaprojektowane. A zakoñczywszy na autoedukacji.
Edukacja spo³eczeñstwa w zakresie bezpieczeñstwa wymaga zaanga¿owania
zarówno w³adz pañstwowych, odpowiedzialnoœci s³u¿b, organizacji oraz ca³ego
spo³eczeñstwa. Tylko kompleksowe cykliczne i zorganizowane na szerok¹ skalê
dzia³ania anga¿uj¹ce ca³e spo³eczeñstwo mog¹ przynieœæ oczekiwane efekty jak
te, które spodziewane s¹ po przeprowadzonych ró¿nego rodzaju kampaniach informacyjnych na rzecz bezpieczeñstwa: drogowego, kolejowego, ekologicznego,
po¿arowego czy bezpieczeñstwa w sieci itp.
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Kampanie informacyjne to proces wymagaj¹cy podjêcia szczegó³owego
wysi³ku na etapie planowania. Dostrzeganie z³o¿onoœci problemu i jego otoczenia oraz znaczenia zintegrowanych dzia³añ mo¿e stanowiæ o sukcesie b¹dŸ pora¿ce kampanii spo³ecznych. Szczególne znaczenie ma analiza problemu spo³ecznego, która wraz z analiz¹ otoczenia spo³ecznego oraz analiz¹ zasobów i mo¿liwoœci
powinna stanowiæ punkt wyjœcia procesu planowania kampanii spo³ecznej, jej
prawid³owa realizacja pozwala na wybór grup docelowych oraz celów bêd¹cych
podstaw¹ oceny skutecznoœci prowadzonych dzia³añ w tym przypadku dzia³añ
na rzecz bezpieczeñstwa.
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In conclusion, it can be say that changed and increased external risks to
man and often busy and occupied their own affairs and the various
problems can not accurately assess the risks of these to take to them the
correct defensive tactics. Safety should be the first priority. Therefore,
education, development of safe attitudes and behaviors among children,
adolescents and adults in terms of safety should be the guiding principle
of human functioning in the community.
Education in this field can take many forms from formal, which takes
place in the process of schooling during the study, and takes place in the
different types of training and courses for non-formal education
understood as the process of shaping the values, attitudes, skills, based on
a variety of experiences and from the effects of the environment – family,
friends, work environment, children etc. as well as the impact of the mass
media, through education, defined as the result of accidental learning
in everyday situations that occurred spontaneously were unplanned.
And following the completion of the self-education.
Education of the public safety requires the commitment of both
governments, responsible departments, organizations and society as
a whole. Only complex cyclic and organized a large-scale operation
involving the whole of society can bring the desired results as those
expected after such various information campaigns for the safety of road,
railway, environmental, fire and security on the network, etc.

SUMMARY

Review of all Forms Connected with the
Education of Society, Information Campaigns
(Considering Education for Safety)
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Information campaigns to undertake a detailed process that requires effort at the
planning stage. Recognizing the complexity of the problem and its environment and the
importance of integrated activities can be the success or failure of social campaigns.
Of particular importance is the analysis of the social problem, which, together with the
analysis of the social and resource analysis and opportunities should be the starting point
of the planning process of the social campaign, its correct implementation allows you
to select target groups aims underlying the assessment of the effectiveness of the activities
carried out in this case safety action.
Keywords: education, public awareness campaigns, education for the safety.
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Omówienie
LEAD

Funkcjonariusze Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w œwietle badañ socjologicznych
W artykule zaprezentowano wybrane socjologiczne aspekty badañ empirycznych nad Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, dokonanych w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Wroc³awskiego. Usytuowanie tych badañ we wroc³awskim
oœrodku akademickim zbieg³o siê z jubileuszem XX-lecia Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej (PSP). G³ówn¹ osi¹ rozwa¿añ zamieszczonych w artykule jest prezentacja wzoru spo³ecznego funkcjonariusza PSP jako przedstawiciela
paramilitarnej formacji systemu bezpieczeñstwa. Jest to osoba podejmuj¹ca trud codziennej s³u¿by, zapewniaj¹c szeroko rozumiane bezpieczeñstwo w przestrzeni metropolitalnej.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, system
bezpieczeñstwa, socjologia grup dyspozycyjnych, wzór spo³eczny.

Wstêp
Nauki spo³eczne podejmuj¹ wyzwanie badania niezwykle z³o¿onej wspó³czeœnie rzeczywistoœci. Nie jest to dyscyplina naukowa eksploruj¹ca wy³¹cznie to, co
kulturowe, ale tak¿e podejmuje projekty badawcze w z³o¿onych systemach antropotechnicznych. Systemy te sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹cych komponentów: cz³owieka-techniki-otoczenia (C-T-O) [1], zespolonych ze sob¹ w wyniku rozwoju
spo³ecznego oraz postêpu cywilizacyjnego. Cz³owiek, jako uczestnik tych systemów, zarówno na mikropoziomie (np. stanowisko pracy), jak i na makropoziomie (np. system transportowy danego kraju), wykonuje coraz bardziej z³o¿one
czynnoœci, wymagaj¹ce coraz wiêkszej wiedzy, kwalifikacji w zakresie umiejêtnoœci oraz kompetencji spo³ecznych. Logika tego¿ rozwoju spo³ecznego, podobnie
jak i jego dynamika powoduje, i¿ stany okreœlane mianem dysfunkcjonalnych,
takie jak katastrofy, awarie czy klêski ¿ywio³owe, s¹ zjawiskami nierozerwalnie
zwi¹zanymi z cywilizacj¹ [2]. S¹ one niestety trwa³ym elementem rzeczywistoœci,
której cz³owiek doœwiadcza.
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Jednym ze z³o¿onych, a zarazem interesuj¹cych obszarów badawczych dla
nauk spo³ecznych pozostaje Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, instytucja wprzêgniêta
w system bezpieczeñstwa pañstwa, która doczeka³a siê ca³oœciowej analizy socjologicznej. Badania tego typu przeprowadzono we wroc³awskim oœrodku akademickim w ramach pracy doktorskiej, rozwijaj¹c i jednoczeœnie pog³êbiaj¹c problematykê bezpieczeñstwa pañstwa w nurcie zarówno socjologii zawodu, jak
i socjologii grup dyspozycyjnych [3]. Zauwa¿yæ nale¿y zbie¿noœæ tej inicjatywy
z donios³oœci¹ jubileuszu XX-lecia istnienia tej profesjonalnej formacji zawodowej w naszym kraju.
Przedstawiony referat jest form¹ autoprezentacji wybranych obszarów badawczych podjêtych w szeroko zakrojonych badaniach empirycznych.

1. Dociekania na temat bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo jest terminem wieloznacznym, problem jego rozumienia zale¿y od kwantyfikowalnych perspektyw i zdolnoœci zarówno ich postrzegania, jak
i definiowania, gdy¿ z pewnoœci¹ tych perspektyw jest bardzo wiele. Interpretacja
ka¿dego kontekstu bezpieczeñstwa jest dzia³aniem niezwykle z³o¿onym, a wskazaæ nale¿y, i¿ zagro¿enia bezpieczeñstwa inscenizuj¹ siê w sposób krzy¿owy, intensyfikuj¹c swoj¹ niszczycielsk¹ moc w ró¿nych scenariuszach. Kontekst
makrostrukturalny tego zjawiska w wymiarze spo³ecznym postrzegaæ mo¿emy
jako stan obiektywny ³adu spo³ecznego wyznaczany przez czynniki przedstawione na wykresie 1.
Zaprezentowany szeroki kontekst analizy bezpieczeñstwa
jest zasadny i wyznacza czynniki okreœlaj¹ce stan stabilizacji i destabilizacji spo³eczeñstwa. Spo³eczeñstwo doœwiadcza bowiem niedostatku bezpieczeñstwa w wymiarze ekonomicznym, z powodu zagro¿eñ zwi¹zanych ze œrodowiskiem
naturalnym, z zak³óceñ w demografii spo³ecznej oraz z braku równowagi ekologicznej, politycznej i spo³ecznej. Zachwianie równowagi w jednym z wymienionych obszarów przes¹Wykres 1. Czynniki wytwórcze bezpieczeñstwa na
dziæ mo¿e o drastycznych
makropoziomie spo³eczeñstwa
w skutkach nastêpstwach w poîród³o:
Opra
co
wanie w³asne na podstawie [14].
zosta³ych obszarach.
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Stanu bezpieczeñstwa doœwiadczaæ mo¿emy w wymiarze zarówno kolektywnym, jak i indywidualnym, w bardzo wielu sferach ¿ycia spo³ecznego, ono wrêcz
konstytuuje œwiadomoœæ istnienia. Dlatego wraz z rozwojem spo³ecznym powstaj¹ coraz to nowe formacje ratownicze w systemie bezpieczeñstwa pañstwa zapewniaj¹ce us³ugi na rzecz tej nagl¹cej potrzeby ka¿dego cz³owieka – pragnienia
bezpieczeñstwa. Musimy sobie bowiem zdawaæ sprawê, i¿ w wyniku przeobra¿eñ
spo³ecznych i cywilizacyjnych nie jesteœmy w stanie ca³y czas skutecznie czuwaæ
nad swoim bezpieczeñstwem, st¹d zasadnoœæ powo³ywania do istnienia profesjonalnych formacji w metropolitalnych przestrzeniach spo³ecznych.

2. G³ówne problemy w socjologii zawodu z nowatorskim
akcentem socjologii grup dyspozycyjnych
Zawód stra¿aka zawodowego ewoluowa³ na przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci,
poniewa¿ zmienia³ siê nie tylko zakres obowi¹zków, ale tak¿e spo³eczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania jego wykonywania [3]. Nale¿y jednak wspomnieæ o tym, ¿e ochrona przed po¿arami by³a spraw¹ wa¿n¹ dla mieszkañców wsi
i miast od zamierzch³ych czasów. Dlatego te¿ ostatecznie wy³oni³y siê w spo³ecznym podziale pracy w Polsce dwie formacje po¿arnicze: Ochotnicze Stra¿e Po¿arne (OSP) oraz Pañstwowa Stra¿ Po¿arna. OSP jest formacj¹ spo³eczn¹, opart¹
na idei wolontariatu, natomiast PSP jest formacj¹ zawodow¹. Nale¿y wskazaæ, i¿
w obu formacjach stra¿acy zarówno interwencyjnie, jak i profilaktycznie zajmuj¹
siê ochron¹ ¿ycia, zdrowia, mienia i œrodowiska naturalnego przed zagro¿eniami
o rozmaitym charakterze w sposób profesjonalny.
Na teoriopoznawczym gruncie przeprowadzonych badañ wsparto siê w g³ównej mierze dokonaniami socjologii zawodu oraz socjologii grup dyspozycyjnych.
Nie zlekcewa¿ono równie¿ dokonañ wielu naukowców i praktyków w sferze bezpieczeñstwa pañstwa. Liczba opracowañ z dziedziny nauk zarówno spo³ecznych,
jak i technicznych, dotycz¹cych bezpieczeñstwa, znacz¹co bowiem wzros³a, co
zapewne wynika ze zmian cywilizacyjnych ostatnich dekad. Wartoœæ poznawcza
takiego sprzê¿enia wielu dyscyplin naukowych jest niew¹tpliwa dla zrealizowanego projektu badawczego.
Dwie przytoczone koncepcje socjologiczne ukierunkowuj¹ w znacz¹cym stopniu wysi³ki badawcze; i tak w perspektywie socjologii zawodu PSP okreœliæ mo¿emy jako paramilitarn¹ zbiorowoœæ ukszta³towan¹ w spo³ecznym podziale pracy, o cechach i w³aœciwoœciach jasno sprecyzowanych przez wymogi prawne [4].
Stwierdziæ tak¿e nale¿y, i¿ analiza podjêtego tematu pracy doktorskiej – Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w systemie bezpieczeñstwa Pañstwa [5] – zalicza siê do socjologii
stosowanej, tak ostatnio zaniedbanej [6]. Jawi siê tu praktyczna u¿ytecznoœæ socjologii zawodu w okreœlaniu wy³aniania siê, tworzenia i zmiany zawodów
zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem i likwidacj¹ skutków ró¿norakich zagro¿eñ
ekologicznych, cywilizacyjnych oraz spo³ecznych o pod³o¿u konfliktogennym.
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W zwi¹zku z eskalacj¹ wspó³czesnych zagro¿eñ oraz ich ró¿norodnoœci¹ pojawi³a siê potrzeba wykoncypowania nowej subdyscypliny szczegó³owej omawiaj¹cej zagadnienia, z jakimi stykamy siê w ostatnich czasach, jako cz³onkowie
spo³eczeñstwa ponowoczesnego. Mowa tutaj o nowatorskiej dziedzinie wiedzy
z obszaru socjologii grup dyspozycyjnych, która rozwijana jest od ponad dwudziestu lat w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Grupy dyspozycyjne – termin ten wprowadzono do jêzyka naukowego przesz³o
dwie dekady temu. Zaadaptowany on zosta³ przez nauki spo³eczne, a jego ostateczne znaczenie – po wielu wczeœniejszych próbach – przedstawi³ Jan Maciejewski.
Trudno jest w tak krótkim artykule przedstawiæ argumenty konstytuuj¹ce grupy
dyspozycyjne oraz opisaæ uwarunkowania systemów bezpieczeñstwa, w których powstaj¹ i funkcjonuj¹. Wyjœæ nale¿y od socjologii grup dyspozycyjnych, która jest dziedzin¹ socjologii o zorganizowanych strukturach przygotowanych do szybkiego reagowania,
które s¹ tworzone w militarnych, paramilitarnych lub cywilnych systemach w celu wykonywania szczególnych funkcji zwi¹zanych z zapobieganiem lub przezwyciê¿aniem rozmaitych niebezpieczeñstw zagra¿aj¹cych rozmaitym spo³ecznoœciom lub spo³eczeñstwu i zasobom danego kraju [7]. Dlatego te¿ najogólniej rzecz bior¹c, grupami dyspozycyjnymi nazywa siê takie struktury spo³eczne, o których dyspozycyjnoœci mo¿emy
mówiæ w szerokim i w¹skim znaczeniu – ze wzglêdu na ich wyspecjalizowany i specyficzny charakter dzia³añ w zakresie bezpieczeñstwa publicznego.
Grupy dyspozycyjne s¹ funkcjonalnie zró¿nicowane wzglêdem siebie w wyró¿nianych subsystemach spo³eczeñstwa ukierunkowanych na zapewnianie bezpieczeñstwa. Wyró¿niæ nale¿y ich status publiczny, bowiem swoje us³ugi oferuj¹
ka¿demu obywatelowi w potrzebie. Wszelkiego bowiem rodzaju prywatne formacje bezpieczeñstwa nie dzia³aj¹ na rzecz ogó³u spo³eczeñstwa, lecz na rzecz tej
czêœci swoich „dysponentów”, którzy posiadaj¹ niema³e œrodki ekonomiczne na
ten cel. Nie s¹ to wiêc publiczne, lecz odp³atne œwiadczenia na rzecz bezpieczeñstwa. Tendencja do powo³ywania prywatnych formacji bezpieczeñstwa w dalszym ci¹gu siê rozwija, szczególne w krajach zachodnich, co z pewnoœci¹ wymaga
równie¿ pog³êbionych studiów socjologicznych. W Polsce bowiem zarówno publiczne, jak i prywatne podmioty systemu bezpieczeñstwa wspó³dzia³aj¹ ze sob¹
w coraz wiêkszym zakresie, wzorem zachodnich spo³eczeñstw.
Na podstawie przywo³anych nurtów teoretycznych stworzyæ mo¿na ogólny
wzór spo³eczny sk³adaj¹cy siê z komponentu psychofizycznego, moralnego i kulturowego. Ka¿da z nich warunkuje siê wzajemnie, a w dalszej czêœci pracy zostan¹ one szczegó³owo ukazane na przyk³adzie funkcjonariuszy PSP.

3. O socjologicznej potrzebie analizy zawodowych formacji
po¿arniczych
Zawodowe formacje po¿arnicze pozostaj¹ organizacjami powo³anymi na rzecz
spo³eczeñstwa, realizuj¹ one zadania zwi¹zane z zabezpieczeniem ludnoœci przed
wielorakimi zagro¿eniami. Perspektywa socjologiczna pozostaje wrêcz pierwszo-
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planow¹, chocia¿ nie jedyn¹, perspektyw¹ analizy tego zjawiska w ujêciu kulturowym. Stra¿e po¿arne rozwinê³y siê bowiem w wyniku wzrastaj¹cych potrzeb
spo³ecznych w zakresie przeciwdzia³ania i likwidacji zaistnia³ych zagro¿eñ
w otoczeniu naturalnym, spo³ecznym i cywilizacyjnym. Zorganizowane w sposób celowy formacje po¿arnicze realizuj¹ szczytne cele na rzecz bezpieczeñstwa
ogólnospo³ecznego. Mo¿na nawet pokusiæ siê o stwierdzenie, i¿ s¹ one produktem spo³eczeñstwa, jego osobliwoœci¹, zabezpieczaj¹c¹ w sposób profesjonalny
mo¿liwoœæ dalszego rozwoju spo³ecznoœci lokalnych.
Z punktu widzenia socjologii interesuj¹cy jest fenomen formacji po¿arniczych, uwarunkowania ich powstania, procesy je kszta³tuj¹ce, wp³yw ich obecnoœci na zmiany dokonuj¹ce siê w strukturze spo³ecznej, przejawy ich aktywnoœci
w zapewnianiu szeroko rozumianego bezpieczeñstwa, aspekty jej funkcjonowania, a tak¿e wszelkie relacje i zwi¹zki powoduj¹ce coraz g³êbsz¹ ich adaptacjê do
sfery publicznej. Mo¿na nawet okreœliæ stra¿ po¿arn¹ jako swoist¹ instytucjê,
gdy¿ realizuje ona wa¿ne dla spo³eczeñstwa funkcje.
Pomimo przyjêtej roli instytucjonalnej PSP znacz¹ce piêtno odciskaj¹
dzia³ania podejmowane na mikropoziomie przez funkcjonariuszy tej s³u¿by
mundurowej. Dzia³ania ludzi w ramach tej¿e instytucji s¹ najwa¿niejsze, nie
dzia³aj¹ oni bowiem w pró¿ni, lecz w konkretnym otoczeniu spo³ecznym. Nie
jest ono jednak otoczeniem stabilnym, znamienne jest to, i¿ wykonywane przez
stra¿aków dzia³ania podejmowane s¹ w bardzo trudnych uwarunkowaniach, czêsto zagra¿aj¹cych ich zdrowiu i ¿yciu. Zagro¿enia te zmieniaj¹ siê wraz z rozwojem spo³ecznym oraz dokonuj¹cym siê postêpem cywilizacyjnym, a nawet przenikaj¹ siê wzajemnie, co znacz¹co utrudnia walkê z nimi. Walka ta wymaga nie
tylko profesjonalnego przygotowania stra¿aków, ale i poch³ania znaczne œrodki
finansowe oraz organizacyjne.
W obszarze moich zainteresowañ bezpieczeñstwo wyznaczane jest obiektywn¹ miar¹ przeciwdzia³ania i przezwyciê¿ania zagro¿eñ przez zawodowe stra¿e
po¿arne we wspó³dzia³aniu z innymi profesjonalnymi podmiotami systemu bezpieczeñstwa pañstwa. Pañstwowa Stra¿ Po¿arna odgrywa g³ówn¹ rolê, redukuj¹c
mo¿liwe do zaistnienia zagro¿enia i eliminuj¹c te, które realnie zaistniej¹ w przestrzeniach metropolitalnych. Znamienne jest równie¿ obdarzenie tej formacji
najwy¿szym poziomem zaufania w naszym kraju; jest to dowód na docenianie
roli PSP w systemie bezpieczeñstwa pañstwa.

4. Za³o¿enia metodologiczne badañ w³asnych
Zaplanowana logiczna struktura procesu badawczego zakorzeniona zosta³a
w metodologii stosowanej, a wiêc przyczyni³a siê do okreœlenia zgodnie z kanonami wiedzy socjologicznej, m.in. wzoru spo³ecznego funkcjonariusza Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej. Za³o¿enia badawcze ugruntowane zosta³y w zdefiniowanym schemacie pojêæ terminologicznych, rozró¿niaj¹cych ich symbolikê oraz status poznaw-
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czy. Konsekwentnie stosuj¹c rygory metodologii w stosunku zarówno do teorii,
jak i empirii, uda³o siê dokonaæ obiektywnego opisu zbadanej próby populacji.
Obrany cel badañ ogniskowa³ siê wokó³ roli PSP w systemie bezpieczeñstwa
pañstwa. G³ówny problem badawczy brzmia³: Jakie s¹ uwarunkowania funkcjonowania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w systemie bezpieczeñstwa? W przypadku zagadnieñ wzoru spo³ecznego tezy badañ przedstawione w niniejszej analizie odnosz¹
siê do zagadnieñ doœæ szeroko go konstruuj¹cych. Bêdzie to próba syntetycznego
ujêcia istoty i specyfiki tematu w jêzyku wyspecyfikowanych cech zmiennych
o kategoriach logicznych i wyczerpuj¹cych poruszane zagadnienia.
Zachowuj¹c rygory badañ iloœciowych, zdecydowano siê na dobór kwotowy
próby, gdy¿ populacja generalna funkcjonariuszy PSP jest bardzo dobrze okreœlona. Jest to nieprobabilistyczna technika doboru próby, logikê jej zastosowania
przedstawiono w tabeli 1.
Przy doborze kwotowym wziêto pod uwagê strukturê demograficzn¹ funkcjonariuszy PSP, okreœlon¹ w dokumentach s³u¿bowych i na jej podstawie wyodrêbniono tzw. zmienne kwotowe organizuj¹ce zasady wyznaczania próby z populacji
generalnej. Badania przekrojowe zorganizowano, uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce
zmienne: p³eæ, korpus osobowy, system s³u¿by, pion s³u¿bowy, wys³uga lat, jednostka organizacyjna oraz poziom wykszta³cenia, których wskaŸniki dla wyodrêbnionych cech sk³adowych okreœlono w liczbach oraz procentowo. Z populacji generalnej 30 144 funkcjonariuszy PSP wytypowano próbê o wielkoœci 2%, czyli
602 osoby.
Badania przeprowadzono w I oraz II kwartale 2012 roku na próbie ogólnopolskiej. Narzêdziem badawczym by³ kwestionariusz ankiety sk³adaj¹cy siê z siedmiu obszarów tematycznych: metryczki, pracy zawodowej, kariery zawodowej,
wartoœci i kultury, zagro¿eñ zawodowych, rodziny, bezpieczeñstwa. Zgodê na realizacjê badañ ogólnopolskich wyda³ Komendant G³ówny PSP gen. brygadier
Wies³aw Leœniakiewicz. W badaniach g³ównych objêto ³¹cznie 637 funkcjonariuszy PSP z ca³ej Polski, którzy stanowi¹ 2,1% próby populacji generalnej, jednak do analizy zakwalifikowano 535 ankiet, co stanowi 1,8% próby. Znaczna liczba egzemplarzy ankiet nie zosta³a zakwalifikowana do badañ ze wzglêdu na
niespe³nianie rygorów doboru kwotowego.
W zrealizowanych badaniach podjêto analizê nastêpuj¹cych w¹tków: cechy
spo³eczno-demograficzne funkcjonariuszy po¿arnictwa, profesjonalne przygotowanie zawodowe, motywy sk³aniaj¹ce do podjêcia s³u¿by, realizacja œcie¿ek karier zawodowych, preferowane formy aktywnoœci kulturowej oraz sportowej, rodzaje ryzyka i zagro¿eñ zwi¹zanych z wykonywaniem zawodu, sytuacja rodzinna,
postawy wobec bezpieczeñstwa oraz wspó³dzia³anie z podmiotami w systemie
bezpieczeñstwa pañstwa. Za³o¿enia metodologiczne projektu osadzone zosta³y
w badaniach iloœciowych, dokonanych za pomoc¹ metod statystycznych z wykorzystaniem programu SPSS (Statistical Package for the Social Science). W programie statystycznym zakodowano ³¹cznie 173 zmienne.
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Tabela 1. Podstawa wyliczenia doboru kwotowego dla populacji generalnej PSP
Populacja generalna [100%=30144]

Próba [2%=602]

P³eæ

kobieta

4,23%

1275

25

4,15%

mê¿czyzna

95,77%

28869

577

95,85%

szeregowi

21,23%

6401

128

21,26%

podoficerowie

39,26%

11835

236

39,20%

aspiranci

20,71%

6244

125

20,76%

oficerowie

18,79%

5664

113

18,77%

Korpusy osobowe

System s³u¿by

codzienny

18,21%

5489

110

18,27%

zmianowy

81,79%

24655

492

81,73%

logistyczny

4,41%

1328

27

4,49%

szkoleniowy

1,66%

500

10

1,66%

operacyjny

89,09%

26854

536

89,04%

prewencji

2,12%

638

13

2,16%

pozosta³e

2,73%

824

16

2,66%

Pion s³u¿bowy

Wys³uga lat

0–5

31,86%

9604

192

31,89%

6–10

17,13%

5164

103

17,11%

11–15

19,13%

5767

115

19,10%

16–20

15,96%

4812

96

15,95%

21–25

11,70%

3528

70

11,63%

26–30

3,58%

1078

21

3,49%

31–35

0,56%

169

3

0,50%

powy¿ej 35

0,07%

22

2

0,33%

213

4

0,66%
1,99%

Jednostki organizacyjne

KG PSP

0,71%

Szko³y PSP

1,96%

592

12

KW PSP

3,59%

1082

22

3,65%

KP PSP i KM PSP

93,74%

28257

564

93,69%

magisterskie

26,17%

7890

157

26,08%

licencjackie/in¿ynierskie

6,72%

2026

40

6,64%

policealne

20,45%

6165

123

20,43%

Wykszta³cenie

œrednie

44,18%

13317

264

43,85%

zawodowe/gimnazjalne

2,26%

682

14

2,33%

podstawowe

0,21%

64

4

0,66%

îród³o: M. Stochmal, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w systemie bezpieczeñstwa Pañstwa, praca doktorska,
Uniwersytet Wroc³awski, 2012, s. 104. Opracowano na podstawie: Biuletyn Informacyjny Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej za rok 2010, Wyd. WEMA, Warszawa 2011, s. 77–87.
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5. Analiza wyników badañ
Istnieje kilka kategorii spo³ecznych, wed³ug których mo¿emy okreœliæ sylwetkê spo³eczno-demograficzn¹ funkcjonariuszy PSP. Do wa¿niejszych zaliczyæ
mo¿emy: p³eæ, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, wykszta³cenie oraz jego
kierunek. S³u¿¹ one do pomiaru zró¿nicowania badanych wed³ug skategoryzowanych cech, maj¹cych wp³yw na tworzenie ich unikalnego kapita³u spo³ecznego. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e statystyczny stra¿ak to mê¿czyzna (95,1%), w wieku 31–35 lat (34,6%), ¿onaty (70,3%), mieszkaj¹cy na terenach wiejskich (44,9%),
legitymuj¹cy siê wyksztalceniem œrednim (44,3%) o technicznym profilu
kszta³cenia (53,3%). Wskazane kategorie predestynuj¹ jednostkê do realizacji
funkcji w tym rodzaju s³u¿b mundurowych. Kategorie te stanowi¹ o swoistym
potencjale jednostki zarówno do adaptacji, jak i wytê¿onej s³u¿by na rzecz PSP,
przy czym kryteria naboru oraz selekcji zawodowej s¹ bardzo wysokie, dlatego
osoby te musz¹ przejawiaæ odpowiednie predyspozycje psychofizyczne.
Kolejn¹ kwesti¹ jest ukazanie statusu zawodowego respondentów, który
powi¹zany jest ze statusem spo³eczno-ekonomicznym, ³¹czy bowiem wskaŸniki
wykszta³cenia oraz uzyskiwanego dochodu ze zmiennymi metryczkowymi. Znamienne jest ju¿ to, i¿ uzyskana pozycja zawodowa funkcjonariuszy po¿arnictwa
wynika z posiadanego kapita³u spo³ecznego, bêd¹cego wynikiem m.in. konkretnego poziomu i profilu wykszta³cenia czy dodatkowych kompetencji. Z kolei
osi¹gniêta pozycja zawodowa koreluje dodatnio ze statusem materialnym okreœlanym na skali dochodów. Powi¹zanie sk³adowych statusu spo³eczno-ekonomicznego (SSE) elementów przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 2. Status spo³eczno-ekonomiczny (SSE) funkcjonariuszy po¿arnictwa
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ogólnopolskich 2012 (N=535).
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Na wykresie 2 przedstawiono w sposób graficzny powi¹zanie trzech zmiennych: poziomu wykszta³cenia (na osi X od wartoœci najni¿szej: podstawowe; zawodowe/gimnazjalne; œrednie; policealne; licencjackie/in¿ynierskie; magisterskie); sytuacji materialnej (na osi Y od wartoœci najni¿szej: bardzo dobra; dobra;
przeciêtna; z³a; bardzo z³a) oraz wieku respondentów (na osi Z: do 20 lat; 20–25
lat; 26–30 lat; 31–35 lat; 36–40 lat; 41–45 lat; 46–50 lat; powy¿ej 51 lat). Uwidacznia nam siê kumulacja respondentów w obszarach przedœrodkowych skalowanych zmiennych. Zarówno poziom wykszta³cenia, ocena sytuacji materialnej, jak
i wiek respondentów maj¹ swój odrêbny sens socjologiczny. Ka¿da z nich jest
jednoczeœnie predyktorem statusu spo³eczno-ekonomicznego, okreœlaj¹cym
po³o¿enie respondentów w systemie uwarstwienia zawodowego.
Na podstawie pog³êbionej analizy mo¿na stwierdziæ, ¿e z trzech analizowanych zmiennych SSE tylko jedna para koreluje ze sob¹ w sposób dodatni: poziom wykszta³cenia z sytuacj¹ materialn¹ (0,106 przy istotnoœci 0,014). Natomiast dwie pary zmiennych koreluj¹ ze sob¹ ujemnie: poziom wykszta³cenia
i wiek (–0,121, korelacja jest istotna na poziomie 0,05) oraz wiek i sytuacja materialna (–0,073, korelacja jest istotna na poziomie 0,05).
W spo³eczeñstwie wyró¿niæ mo¿emy rozliczne systemy zawodowe, ró¿ni¹ce
siê miêdzy sob¹ znacz¹co i posiadaj¹ce swoiste uwarunkowania. Formacja zawodowych stra¿y po¿arnych z perspektywy organizacyjnej jest zhierarchizowana,
dlatego mo¿emy mówiæ o stratyfikacji wewn¹trzzawodowej. Pojêcie to wprowadzi³ Pitirim A. Sorokin [8], wskazuj¹c jego nastêpstwa w zorganizowanych systemach spo³eczeñstw. PSP funkcjonuje w systemie paramilitarnym, w którym
wystêpuje m.in. wysoki stopieñ formalizacji. W strukturze organizacyjnej wyodrêbniono cztery korpusy osobowe z podzia³em na wewnêtrzne rangi osób wyznaczonych do realizacji konkretnych funkcji. W analizie socjologicznej, poza t¹ formaln¹, interesuj¹cym zagadnieniem jest tak¿e kszta³towanie siê ról przywódców,
dowódców ró¿nych szczebli (formalnych oraz nieformalnych), jak równie¿ relacje ³¹cz¹ce ich z podw³adnymi.
Przywódcê scharakteryzowaæ mo¿na jako osobê oddzia³uj¹c¹ na ludzi w taki
sposób, ¿e s¹ sk³onni pod¹¿aæ za nim bez przymusu, o niebywa³ej charyzmie z przewag¹ autorytetu osobistego. Natomiast dowódc¹ jest osoba, która ze wzglêdu na
wymogi formalne mo¿e liczyæ na pos³uszeñstwo swoich podw³adnych, jeœli dysponuje œrodkami przymusu, które umo¿liwiaj¹ wyegzekwowanie jego rozkazów
[9], konieczny jest tutaj zarówno autorytet urzêdowy, jak i autorytet osobisty.
Oczywiœcie komendantem bêdzie cz³owiek stoj¹cy na czele organizacji paramilitarnych i zarz¹dzaj¹cy nimi zgodnie z interesem danego kraju oraz celami, jakie
zosta³y tej organizacji wyznaczone.
Wskazania dotycz¹ce przewodzenia i dowodzenia w strukturach paramilitarnych ³¹cz¹ siê z wyodrêbnionymi w strukturze PSP korpusami osobowymi. Natomiast osi¹gniêcie konkretnej pozycji zawodowej w strukturze PSP ³¹czy siê
z uczestnictwem w nich, a wiêc wys³ug¹ s³u¿by. Pog³êbieniem tych analiz jest
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wskazanie zale¿noœci pomiêdzy zmienn¹ korpusu osobowego a wys³ug¹ lat
s³u¿by zbadanych respondentów. Dane te przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3. Zale¿noœci zmiennej korpusu osobowego z wys³ug¹ lat s³u¿by
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ogólnopolskich 2012 (N=535).

Z przeprowadzonych badañ wynika zró¿nicowanie wys³ugi lat s³u¿by ze
wzglêdu na przynale¿noœæ do czterech korpusów osobowych: szeregowych, podoficerów, aspirantów oraz oficerów. W szeregach korpusu osobowego szeregowych znacz¹ca ich liczba posiada wys³ugê s³u¿by do 5 lat. W korpusie aspirantów
mamy ju¿ do czynienia z wiêkszym zró¿nicowaniem wys³ugi lat s³u¿by – od 5 do
35 lat, podobnie jak w korpusie podoficerów, z ró¿nic¹ nadreprezentatywnoœci
wys³ugi lat od 6 do 10. W korpusie oficerskim mamy do czynienia z m³od¹ kadr¹
dowódcz¹ w wys³udze do 5 lat s³u¿by, w kolejnych jego przedzia³ach reprezentacje te s¹ zbli¿one.
Takie rozwarstwienie instytucjonalnych statusów wynika z niezbêdnych kompetencji do realizacji zadañ s³u¿bowych ukszta³towanych na poszczególnych poziomach kszta³cenia oraz nabytych predyspozycji w wyniku doœwiadczenia. W literaturze amerykañskiej wskazuje siê czêsto na zjawisko differential association
(zwi¹zek ró¿nicy) [10] le¿¹cy u podstaw stratyfikacji. W zawodowych s³u¿bach
po¿arniczych to zjawisko tak¿e wystêpuje. Ka¿dy bowiem korpus osobowy oraz
poszczególne w nim rangi stopni s³u¿bowych funkcjonalnie uzupe³niaj¹ siê w codziennej walce z zagro¿eniami.
Ze wzglêdu na trudy s³u¿by ka¿da osoba nale¿¹ca do wskazanych kategorii
winna przejawiaæ inne predyspozycje, dostosowane do wymogów im stawianych.
Bowiem dowódcy lub kierownicy grup dyspozycyjnych powinni wyró¿niaæ siê i odró¿niaæ od ludzi, którymi dowodz¹ lub kieruj¹, nie tylko dystynkcjami umieszczonymi na
mundurach lub s³u¿bowym uniformie, ale przede wszystkim swoimi zdolnoœciami do
sprawnego przewodzenia danej grupie [11].
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Ciekaw¹ kwesti¹ by³o zbadanie motywów wyboru zawodu funkcjonariusza
PSP zarówno pod wzglêdem pytania zamkniêtego, jak i otwartego – z mo¿liwoœci¹ wskazania przez respondentów trzech najwa¿niejszych dla nich indywidualnych motywów. Na etapie badañ pilota¿owych uda³o siê okreœliæ zakres motywów wskazywanych przez funkcjonariuszy PSP. W toku ich operacjonalizacji
wy³oniono oœmioelementow¹ skalê, zapewniaj¹c ich roz³¹cznoœæ. Z kolei w pytaniu zamkniêtym respondenci mieli za zadanie uszeregowaæ wskazane motywy na
skali od 1 do 8, gdzie 1 oznacza najmniej wa¿ny, a 8 oznacza najwy¿sz¹ wartoœæ
dla danej osoby. Wyniki uzyskanych badañ zaprezentowano na wykresie 4.

Wykres 4. Gradacyjny uk³ad motywów sk³aniaj¹cych do wyboru zawodu funkcjonariusza PSP
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ogólnopolskich 2012 (N=535).

Z przedstawionych wskazañ wynika, i¿ motywem najmocniej sk³aniaj¹cym
respondentów do wyboru zawodu w szeregach PSP jest „pasja i zainteresowania
zwi¹zane z po¿arnictwem/s³u¿by mundurowe”, motyw ten uzyska³ œredni¹
7,2 pkt. Zosta³ on skonstruowany w taki sposób, aby ³¹czyæ bliŸniacze zagadnienia dla osób o d³u¿szej wys³udze lat s³u¿by oraz tych m³odszych sta¿em. Wielu
respondentów wskazywa³o bowiem, i¿ chcia³o w dawnych czasach zostaæ, np.
¿o³nierzem, a kiedy siê to nie uda³o, próbowa³o swoich si³ w innych formacjach
bezpieczeñstwa pañstwa.
Na pozycji drugiej znajduje siê „ratowanie zdrowia i ¿ycia ludzkiego, niesienie pomocy innym” z punktacj¹ 6,1. Wa¿na dla badanych jest tak¿e „stabilizacja ekonomiczna, sta³oœæ pracy i p³acy”, której przydzielono 5,5 pkt. Kolejne
trzy motywy uzyska³y tak¹ sam¹ wartoœæ wskazañ, dotyczy to „adrenaliny, satysfakcji, ciekawej pracy, pe³nej wyzwañ”, „systemu pe³nienia s³u¿by”, „presti¿u
zawodu”. Z punktacj¹ 4,2 na pozycji siódmej i przedostatniej zarazem lokuj¹ siê
„przywileje emerytalne”. Najni¿ej – z punktacj¹ 2,3 – ocenione zosta³y „tradycje
rodzinne”.
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Z przedstawionych danych wy³aniaj¹ nam siê g³ówne pobudki powoduj¹ce
wybór tak trudnego, ciê¿kiego i niebezpiecznego fachu stra¿ackiego. Nale¿y zadaæ k³am stereotypowemu postrzeganiu przedstawicieli s³u¿b mundurowych,
którzy decyduj¹ siê na wybór tych profesji wy³¹cznie z pobudek materialnych,
czego dowodem s¹ liczne badania wykonywane w Zak³adzie Socjologii Grup
Dyspozycyjnych IS UWr.
W pytaniu otwartym respondenci mieli mo¿liwoœæ doprecyzowania indywidualnych motywów sk³aniaj¹cych ich do wyboru stra¿ackiego fachu. Badani
wskazywali nastêpuj¹ce kategorie: „spe³nienie zawodowe”, „mi³oœæ”, „zami³owanie”, „powo³anie” do techniki stra¿ackiej i munduru stra¿ackiego. W ocenie
motywów „ratowanie zdrowia i ¿ycia ludzkiego, niesienie pomocy innym” funkcjonariusze byli zgodni, ¿e nale¿y mieæ wysokie pobudki patriotyczne i obywatelskie, aby podj¹æ tak niebezpieczn¹ pracê na rzecz innych, czêsto kosztem w³asnego zdrowia i ¿ycia. Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e wzmianki o adrenalinie, jakiej
dostarcza ta praca. Przejawianie tych motywów daje funkcjonariuszom si³ê do
tego, aby w tak niebezpiecznej s³u¿bie ratowaæ to, co dla nas jest najwa¿niejsze,
a wiêc nasze ¿ycie, zdrowie, mienie oraz œrodowisko naturalne.
Zhierarchizowana struktura organizacyjna PSP umo¿liwia realizacjê karier
zawodowych na kilku poziomach kszta³cenia oraz doskonalenia zawodowego.
Ka¿dy funkcjonariusz PSP jest zaanga¿owany w proces wzrostu zawodowego
i specjalizacji swojej pracy. W badaniach okreœlono czynniki powoduj¹ce rozwój
zawodowy, okreœlany mianem kariery. Edgar Schein wyodrêbni³ osiem czynników, które „osadzaj¹” nam karierê niczym kotwice. Do kotwic kariery nale¿¹:
profesjonalizm, przywództwo, autonomia i niezale¿noœæ, bezpieczeñstwo i stabilizacja, kreatywnoœæ i przedsiêbiorczoœæ, us³ugi na rzecz poœwiêcenia dla innych,
wyzwania oraz styl ¿ycia [12]. Do potrzeb badañ w³asnych zmodyfikowano wybrane nazwy, okreœlaj¹c je jako: profesjonalizm, kierowanie i przywództwo
w grupie, ruchomy czas pracy, bezpieczeñstwo i stabilnoœæ, kreatywnoœæ i przedsiêbiorczoœæ, wiara w sens poœwiêcania siê dla innych, ambitne wyzwania oraz
styl ¿ycia. Stwierdzono bowiem po analizie badañ pilota¿owych, i¿ nale¿y
doprecyzowaæ nazewnictwo zgodnie ze specyfik¹ tej s³u¿by mundurowej.
Wyniki tych badañ przedstawiono na wykresie 5.
Dokonana analiza wyznaczy³a pozycjê czynników „zakotwiczaj¹cych” kariery
funkcjonariuszy PSP. Na pierwszym miejscu lokuje siê „profesjonalizm”
(36,4%), wskazuj¹cy na realizacjê zadañ zawodowych w sposób fachowy, niejednokrotnie prowadz¹cy do tzw. mistrzostwa w zawodzie. Takie aspiracje przejawiaj¹ osoby d¹¿¹ce do stanowisk kierowniczych. Na drugiej pozycji plasuje siê
motyw „bezpieczeñstwa i stabilnoœci”, wskazywany przez co czwartego respondenta (24,3%). Charakteryzuje on ludzi przywi¹zanych do pracodawcy, takich,
którzy ceni¹ sobie stabilizacjê, mog¹ wykazywaæ sk³onnoœæ do obejmowania stanowisk kierowniczych, ale w obrêbie tej samej jednostki organizacyjnej. Na pozycji trzeciej motywem „zakotwiczaj¹cym” kariery s¹ „ambitne wyzwania”
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Wykres 5. Czynniki wzmagaj¹ce karierê zawodow¹ w PSP wed³ug Edgara Scheina
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ogólnopolskich 2012 (N=535).

(14%). Osoby je przejawiaj¹ce s¹ sk³onne do podejmowania wiêkszego zaanga¿owania w s³u¿bê oraz do wiêkszego ryzyka z tym zwi¹zanego. Na czwartej pozycji
lokuje siê motyw „wiara w sens poœwiêcania siê dla innych” (12,1%). S¹ to osoby
przejawiaj¹ce wartoœci humanistyczne, zwi¹zane z pomoc¹ innym osobom, tzw.
spo³ecznicy. Na pi¹tej pozycji „zakotwiczy³” siê motyw „kreatywnoœci i przedsiêbiorczoœci” (5,6%). Przejawiaj¹ go osoby o twórczym usposobieniu, rozwi¹zuj¹ce
trudnoœci wynikaj¹ce z problemów natury organizacyjnej, wprowadzaj¹ce zmiany – czêsto innowacyjne, opowiadaj¹ce siê za rotacj¹ kadr w wymiarze zarówno
wertykalnym, jak i horyzontalnym. Na pozycji szóstej ulokowa³ siê motyw dotycz¹cy „stylu ¿ycia” (3,7%), wi¹¿e siê on z przejawem indywidualizacji form ¿ycia spo³ecznego. Osoby go przejawiaj¹ce w stopniu doskona³ym osi¹gnê³y harmoniê ¿ycia prywatnego i zawodowego, bowiem wykonuj¹ profesjê dopasowan¹
do ich œwiatopogl¹du i preferencji. Lokatê przedostatni¹ – siódm¹ – zaj¹³ motyw
„kierowania i przywództwa w grupie” (2,8%). Osoby takie realizuj¹ siê w instytucjonalnym otoczeniu organizacji, kieruj¹c podleg³ymi im ludŸmi oraz
zarz¹dzaj¹c powierzonymi zasobami. Na ostatniej pozycji ulokowa³ siê motyw
„ruchomego czasu pracy” (0,9%), odpowiadaj¹cy oryginalnemu motywowi „autonomii i niezale¿noœci”. Osoby takie d¹¿¹ do zmniejszania zakresu ograniczeñ
organizacyjnych wynikaj¹cych, np. z czasem s³u¿by. W badaniach okreœlono
równie¿ 38,3% osób podejmuj¹cych dodatkow¹ pracê zarobkow¹ poza godzinami
s³u¿by, co dla wielu respondentów jest pozytywnym aspektem przy jednoczesnej
ocenie sytuacji materialnej jako „przeciêtnej” na poziomie 58,9% badanych osób.
Interesuj¹cym zagadnieniem by³a analiza powi¹zania zmiennych oceny sytuacji materialnej respondentów wraz z dodatkowym zarobkowaniem lub jego brakiem. Kwestie te s¹ wa¿ne, gdy¿ s³u¿ba w szeregach PSP kojarzy siê z pewnym
zatrudnieniem. Czy jednak przywilej ten przek³ada siê na dobrobyt ekonomicz-
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ny respondentów? Aby odpowiedzieæ na to pytanie, w tabeli 2 zestawiono dane
statystyczne w dwóch kategoriach analitycznych.
Tabela 2. Macierze zale¿noœci sytuacji materialnej wzglêdem podejmowania pracy dodatkowej
Rozk³ad wartoœci w stosunku do osób
podejmuj¹cych lub nie „dodatkowe
zarobkowanie” traktowanych jako 100%

Rozk³ad wartoœci
wzglêdem próby badawczej

dodatkowe
zarobkowanie
bardzo
dobra
dobra
przeciêtna
z³a
bardzo z³a
razem

brak pracy
dodatkowej

brak pracy
dodatkowej

dodatkowe
zarobkowanie

4,7%

4,7%

7,5%

18,7%

24,3%

34,6%

0,9%

2,8%

0,9%

0,9%

38,3%

61,7%

bardzo
dobra
dobra
przeciêtna
z³a
bardzo z³a
razem

12,2%

7,6%

19,5%

30,3%

63,4%

56,1%

2,4%

4,5%

2,4%

1,5%

100,0%

100,0%

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ogólnopolskich 2012 (N=535).

Przedstawione wyniki badañ opracowano, wykorzystuj¹c dwie techniki. Tabela z lewej strony prezentuje rozk³ad czêstoœci zmiennych wzglêdem próby badawczej (czyli 535 respondentów). Aby jednak dok³adniej uwypukliæ ró¿nice,
w tabeli po stronie prawej, dokonano rozk³adu czêstoœci wzglêdem osób podejmuj¹cych dodatkowe zarobkowanie (205 respondentów) oraz osobno kategoriê
osób niepodejmuj¹cych dodatkowej pracy (330 respondentów). Jest to szczególnie przydatna technika, traktuj¹ca panele badawcze jako zbiory odrêbnych kategorii w celu okreœlenia ich stosunku do eksplorowanych kategorii.
Interpretuj¹c zebrany materia³ badawczy, rzuca siê w oczy, ¿e a¿ 61,7% funkcjonariuszy PSP podejmuje dodatkowe zatrudnienie. Byæ mo¿e przyczyn takiego stanu rzeczy nale¿y upatrywaæ w zbyt niskim uposa¿eniu tej tak bardzo niebezpiecznej s³u¿by. W trakcie przeprowadzonych badañ ankietowych w wielu jednostkach
organizacyjnych PSP funkcjonariusze zwracali uwagê, i¿ „z pensji stra¿aka-bohatera – rodziny siê nie utrzyma”. Jest to interesuj¹ca kwestia do badañ w kolejnych
przedsiêwziêciach w przysz³oœci. Co wiêcej, spora liczba respondentów ocenia swój
status ekonomiczny na poziomie przeciêtnym, a przecie¿ wykonywanie fachu stra¿ackiego ³¹czy siê z wysokim spo³ecznym uznaniem tego zawodu.
Interesuj¹cym zabiegiem jest porównanie poczynione w tabeli prawej. Zastanówmy siê, jakie ró¿nice wskazuj¹ przedstawione dane. Wœród osób podejmuj¹cych dodatkow¹ pracê odsetek 4,6% badanych ocenia swoj¹ sytuacjê jako
„bardzo dobr¹”, podobnie jak w ocenie „przeciêtnej”, gdzie ró¿nica ta wynosi
7,4%, oraz w ocenie „bardzo z³ej” kszta³tuje siê na poziomie 0,9%. Natomiast wiêkszy jest odsetek osób niepodejmuj¹cych dodatkowej aktywnoœci zarobkowej, jest
ich wiêcej przy ocenie dobrej, gdzie ró¿nica wynosi a¿ 10,8%, oraz przy ocenie
z³ej, gdzie odsetek ten wynosi 2,1%.
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Aspekty ekonomiczne s³u¿by w PSP s¹ bardzo wa¿ne z uwagi na trud i niebezpieczeñstwo wykonywania zadañ s³u¿bowych. Jednak w analizach dodatkowych
nie uda³o siê uchwyciæ znacz¹cych ró¿nic w ocenie sytuacji materialnej respondentów z ich stanem cywilnym. Opinie dotycz¹ce statusu ekonomicznego
kszta³tuj¹ siê podobnie zarówno wœród osób ¿onatych lub zamê¿nych, jak i wœród
singli. Natomiast praca dodatkowa wiêkszoœci respondentów mo¿e t³umaczyæ
zjawisko powszechnego braku czasu, dane te pokazano na wykresie 6.

Wykres 6. Deficyt czasu w formach jego mo¿liwego zagospodarowania
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ogólnopolskich 2012 (N=535, wielokrotne odpowiedzi).

Na podstawie uzyskanych deklaracji mo¿na powiedzieæ, ¿e respondenci odczuwaj¹ chroniczny brak czasu, co mo¿e przek³adaæ siê na jakoœæ ich ¿ycia. Czas
wolny bowiem w naszym spo³eczeñstwie urós³ do rangi jej wyznacznika – im
wiêcej go mamy, tym wykonamy wiêcej codziennych czynnoœci. Z jednej strony
jest on wa¿nym czynnikiem stratyfikacyjnym, ró¿nicuj¹cym wewnêtrznie grupy o podobnym po³o¿eniu ekonomicznym, podobnej sytuacji zawodowej i rodzinnej. Z drugiej strony jest elementem kszta³towania siê okreœlonych stylów ¿ycia [13]. Funkcjonariuszom
PSP w najwiêkszym zakresie brakuje czasu na „odpoczynek i relaks” – 43% wskazañ. Na drugim miejscu plasuje siê „¿ycie towarzyskie” – na poziomie 42,1%
wskazañ. Na dalszych miejscach uzyskano deklaracje braku czasu na: „¿ycie kulturalne” – 40,2%, „rozrywki” – 35,5%, „hobby, zainteresowania” – 32,7%, „wysypianie siê” – 29,9%, „przebywanie z rodzin¹” – 29,9%, „czytanie” – 28%, „podró¿owanie” – 27,1%, „kszta³cenie” – 22,4%, „uprawianie sportu” – 20,6%, „spa-
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cery, przeja¿d¿ki rowerowe” – 20,6%, „prace domowe” – 20,6%, „ogl¹danie telewizji lub filmów” – 15,9%, „na coœ innego” o wskazaniach rzêdu 4,7%, w których
respondenci wymienili wszystkie czynniki, wskazuj¹c, i¿ brakuje im czasu na
wszystko.
Analiza otrzymanych wskazañ uwidacznia, ¿e respondentom brakuje czasu
na wiele przedsiêwziêæ dnia codziennego, zarówno tych okreœlanych mianem
obowi¹zków, jak i na sprawy zwi¹zane ze sfer¹ zainteresowañ. Ma to oczywiœcie
swoje brzemienne skutki w jakoœci ¿ycia, co przy permanentnym braku czasu
mo¿e skutkowaæ jej obni¿eniem, np. przyczyniæ siê do niew³aœciwego kszta³towania siê relacji z cz³onkami rodziny, braku dba³oœci o zdrowie czy zaniedbañ
prowadz¹cych do wypalenia zawodowego. W dalszej konsekwencji mo¿e prowadziæ do zaburzeñ kondycji psychicznej oraz fizycznej, skutkuj¹c obni¿eniem
sprawnoœci podczas wykonywania zadañ s³u¿bowych.
Wyznawane wartoœci uaktywniaj¹ mechanizm powoduj¹cy ich realizacjê
w ¿yciu codziennym. Przekszta³caj¹ one otoczenie jednostki, która d¹¿y do nich
w swojej spo³ecznej aktywnoœci, a jednoczeœnie tê aktywnoœæ dynamizuj¹.
Hierarchiczny uk³ad wartoœci funkcjonariuszy PSP przedstawiono na wykresie 7.
Z analizy danych zawartych na wykresie 6 wynika, ¿e dominuj¹ce wartoœci
– niemal¿e o statusie wartoœci bardzo wa¿nych – dotycz¹ sfery rodzinnej, które
zawsze nale¿¹ do wartoœci po¿¹danych przez ogó³ spo³eczeñstwa. Wartoœci te lokuj¹ siê na pierwszej oraz trzeciej pozycji i dotycz¹ „zdrowia w³asnego i rodziny”
(œrednia 3,86) oraz „rodziny, ma³¿eñstwa, dzieci” (œrednia 3,77). Niemal¿e równorzêdn¹ pozycjê w stosunku do pierwszej uzyska³o „bezpieczeñstwo osobiste
i moich bliskich” (œrednia 3,85), widaæ wiêc, jak funkcjonariusze PSP ceni¹ bezpieczeñstwo w³asnej rodziny w wymiarze spo³ecznym i ekonomicznym, a tak¿e
to, ¿e maj¹ na uwadze w³asne bezpieczeñstwo w wykonywaniu tak trudnego i niebezpiecznego zawodu.
Pozosta³e wartoœci mo¿na pogrupowaæ w pewne jednorodne kategorie, które
przenikaj¹ siê wzajemnie i zyska³y status „raczej wa¿nych”. Wartoœæ „praca i pewnoœæ zatrudnienia” (œrednia 3,59) uplasowa³a siê na czwartym miejscu, i w porównaniu z hierarchi¹ wartoœci Polaków znajduje siê znacznie wy¿ej. Z pewnoœci¹ ³¹czy siê to z wymiarem ich s³u¿by, która czêsto wybierana jest z powo³ania
i nawi¹zuje do „pracy zgodnej z zainteresowaniami” (œrednia 3,42). Nale¿y bowiem mieæ wysokie predyspozycje do jej wykonywania. Tematycznie powi¹zana
z nimi jest wartoœæ „bezpieczeñstwa finansowego” (œrednia 3,56) oraz „bezproblemowe ¿ycie” (œrednia 3,35), jakie mo¿na uzyskaæ poprzez zaspokojenie m.in.
spraw ekonomicznych.
Status „raczej wa¿nych” wartoœci uzyska³a „mi³oœæ, przyjaŸñ” (œrednia 3,58),
a tak¿e „bycie u¿ytecznym dla innych” oraz „osi¹gniêcie sukcesu zawodowego”
(œrednia obu po 3,31), „wykszta³cenie” (œrednia 3,32) oraz „kontakt z przyrod¹”
(œrednia 3,07).
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Legenda dla badañ w³asnych autorki:

Legenda dla badañ GUS z 2005 r.:

Wyliczenia wartoœci œredniej

pozycja równoleg³a w stosunku
do wartoœci Polaków,
pozycja wy¿sza w stosunku
do wartoœci Polaków,
pozycja ni¿sza w stosunku
do wartoœci Polaków,
brak strza³ki oznacza niemo¿liwoœæ porównania wartoœci ze wzglêdu na ich brak.
Wskazania respondentów na 7-stopniowej skali w przedzia³ach: 1 – zdecydowanie niewa¿ne do 7 – bardzo wa¿ne.

skali odpowiedzi:
zupe³nie niewa¿ne: 1,
raczej niewa¿ne: 2,
raczej wa¿ne: 3,
bardzo wa¿ne: 4.
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Wykres 7. Deklarowane wartoœci funkcjonariuszy PSP
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ogólnopolskich 2012 (N=535).

Status pozosta³ych wartoœci jest relatywnie niski, uszeregowano je nastêpuj¹co: „podró¿e” (œrednia 2,82), „wiara i praktyki religijne” (œrednia 2,75), „status materialny” (œrednia 2,74), „kultura i sztuka” (œrednia 2,73), „¿ycie towarzy-
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skie” (œrednia 2,62) oraz „udzia³ w ¿yciu publicznym” (œrednia 1,79). Nieliczni
respondenci zaznaczyli wa¿ne dla nich wartoœci w kategorii „inne”, wœród których wymieniali: zainteresowania i hobby, awans zawodowy, edukacja dzieci czy
stabilizacja ¿yciowa dzieci.
Oczywiœcie porównanie wartoœci funkcjonariuszy PSP z wartoœciami Polaków ma charakter pogl¹dowy, nie opiera siê na ¿adnych implikacjach statystycznych z uwagi na brak niektórych wartoœci w obu kwestionariuszach. Porównanie
to tylko oddaje stosunek do badanych wartoœci na tle ogó³u spo³eczeñstwa, a wiêc
pozycjê lokuj¹c¹ wartoœæ poni¿ej lub powy¿ej statystycznego Polaka. Okaza³o siê
bowiem, i¿ statystyczny funkcjonariusz PSP ceni wiele wartoœci w stopniu
wy¿szym ni¿ statystyczny Polak.
S³u¿ba na rzecz obywateli w zawodowych stra¿ach po¿arnych jest bardzo niebezpieczna ze wzglêdu na liczne zagro¿enia, jakim przeciwdzia³aj¹ jednostki
ratowniczo-gaœnicze PSP. Stra¿acy nara¿aj¹ swoje zdrowie i ¿ycie na rzecz zdrowia i ¿ycia innych osób, ich mienia oraz œrodowiska naturalnego. Mo¿na powiedzieæ, i¿ w permanentny sposób nara¿eni s¹ na ryzyko zaistnienia zagro¿eñ, których z³o¿onoœæ wzmaga siê wraz z rozwojem cywilizacyjnym. To powoduje, i¿
funkcjonariusze PSP musz¹ mieæ doskona³e przygotowanie fizyczne, psychospo³eczne, moralne oraz kulturowe, które osi¹gaj¹ w toku kszta³cenia, szkoleñ
oraz praktyki s³u¿by.
Ryzyko jest zjawiskiem, które wcale nie musi mieæ powtarzalnych prawid³owoœci jego przebiegu, nie mo¿emy tak¿e w pe³ni czynnika to powoduj¹cego
wyeliminowaæ, lecz jedynie próbowaæ go zredukowaæ. Mo¿e mieæ ono oczywiœcie
pewne znamiona wskazuj¹ce na realizacjê zagro¿eñ o zidentyfikowanych scenariuszach, jednak zawsze jest ono naznaczone pewn¹ doz¹ niepewnoœci czy nieprzewidywalnoœci. Rzadko tak¿e jeden czynnik ryzyka ujawnia siê samodzielnie,
czêœciej mamy do czynienia z czynnikami krzy¿owymi ryzyka, zarówno w kontekœcie ich wspó³wystêpowania, jak i nastêpowania po sobie.
Podjêta w badaniach analiza ryzyka w zawodzie stra¿aka mo¿e byæ pewnym
uproszczeniem, jednak ma wskazywaæ na intensywnoœæ obiektywnej jego oceny
przez funkcjonariuszy PSP. Ka¿dy wy³oniony czynnik ryzykogenny oceniali oni
na piêciostopniowej skali jakoœciowej (bardzo du¿e, du¿e, œrednie, niskie, marginalne). Dla celów analizy zgrupowano kategorie analizy jako: bardzo du¿e i du¿e,
œrednie oraz niskie i marginalne. Wyniki badañ prezentuje tabela 3.
Wskazania respondentów w tabeli 3 zosta³y uszeregowane od najwiêkszej
do najmniejszej liczby wskazañ, bior¹c pod uwagê wskaŸniki okreœlane na trzech
poziomach: wysokim, œrednim i niskim. Analiza danych empirycznych szereguje
obawy stra¿aków przed nastêpuj¹cymi czynnikami ryzyka. Na pierwszym miejscu lokuje siê „wysoka temperatura podczas po¿aru”, obawê przed tym ryzykiem
wskaza³o 83,2% badanych. Na drugim miejscu znalaz³a siê „odpowiedzialnoœæ za
bezpieczeñstwo i zdrowie ratowanych osób” zaznaczona przez 80,4% badanych.
Z kolei 77,6% wskazañ dotyczy³o „gor¹cego powietrza i gazów”.
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Tabela 3. WskaŸnik oceny poziomu ryzyka w dzia³aniach s³u¿bowych
Pytanie D3: Oceñ poziom ryzyka dla
wymienionych czynników, z którymi ma
WskaŸnik wysoki:
Pana/i do czynienia w trakcie realizacji s³u¿by
odpowiedzi
w PSP? (Proszê zaznaczyæ poziom ryzyka
bardzo du¿e
znakiem X dla ka¿dego z czynników na skali:
i du¿e
bardzo du¿e, du¿e, œrednie, niskie
i marginalne).

WskaŸnik œredni:
WskaŸnik niski:
odpowiedŸ
odpowiedzi niskie
œrednie
i marginalne

A.

Wysoka temperatura panuj¹ca podczas
po¿aru

83,20%

7,50%

9,30%

B.

Odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo
i zdrowie ludzi ratowanych

80,40%

10,30%

9,30%

C.

Gor¹ce powietrze, gazy

77,60%

15,00%

7,50%

D.

Nadmierny wysi³ek fizyczny (dŸwiganie
ciê¿arów, np. poszkodowanych, sprzêtu
gaœniczo-ratowniczego itp.)

66,40%

22,40%

13,10%

E.

Niska temperatura podczas zimowych
akcji ratowniczych

61,70%

24,30%

14,00%

F.

Niskie stê¿enie tlenu w powietrzu

59,80%

24,30%

15,90%

G.

Urazy powodowane uderzeniem, przygnieceniem

59,80%

25,20%

15,00%

H.

Pora¿enia pr¹dem

56,10%

22,40%

21,50%

I.

Eksplozje ulatniaj¹cych siê gazów

53,30%

24,30%

22,40%

J.

Œliskie, nierówne nawierzchnie,
zapadaj¹ce siê stropy

53,30%

21,50%

25,20%

K.

Niedobór tlenu

53,30%

30,80%

15,90%

L.

Zatrucia/oparzenia ró¿nymi zwi¹zkami
chemicznymi

53,30%

20,60%

26,20%

M.

Zaka¿enia w wyniku kontaktu
z zaka¿onymi osobami
(np. HIV, zapalenie w¹troby)

53,30%

23,40%

23,40%

N.

Urazy powodowane uk³uciem,
przeciêciem, przek³uciem

52,30%

33,60%

14,00%

51,40%

24,30%

24,30%

O. Praca wykonywana w trybie dy¿urowym
(mo¿liwoœæ stresu psychicznego, zaburzeñ rytmu biologicznego itp.)
P.

Wypadki komunikacyjne podczas jazdy
do akcji

48,60%

20,60%

30,80%

R.

Zatrucia substancjami chemicznymi

47,70%

28,00%

24,30%

S.

Nadmierny ha³as

45,80%

29,90%

24,30%

T.

Inne

3,70%

0,90%

2,80%

55,80%

21,50%

17,90%

wartoœæ œrednia wskazañ intensywnoœci ryzyka
w poszczególnych kategoriach:

îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ogólnopolskich 2012 (N=535).
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Na dalszych pozycjach respondenci wskazali „nadmierny wysi³ek fizyczny”
– 66,4%; „niska temperatura podczas zimowych akcji ratowniczych” – 61,7%;
„niskie stê¿enie tlenu w powietrzu” – 59,8%; „urazy powodowane uderzeniem,
przygnieceniem” – 59,8%; „pora¿enie pr¹dem” – 56,1%; „eksplozje ulatniaj¹cych
siê gazów” – 53,3%, œliskie, nierówne nawierzchnie, zapadaj¹ce siê stropy
– 53,3%; „niedobór tlenu” – 53,3%; „zatrucia/oparzenia ró¿nymi zwi¹zkami chemicznymi” – 53,3%; „zaka¿enia w wyniku kontaktu z zaka¿onymi osobami”
– 53,3%; „urazy powodowane uk³uciem, przeciêcie, przek³uciem” – 52,3% oraz
„pracê wykonywan¹ w trybie dy¿urowym” – 51,4%. Wszystkie wymienione
czynniki zaklasyfikowane zosta³y do kategorii ryzyka o wysokim poziomie przez
minimum po³owê respondentów. Œwiadczy to o wystêpowaniu ci¹g³ego, wrêcz
chronicznego ryzyka, intensyfikuj¹cego siê w zale¿noœci od uwarunkowañ zagro¿eñ, do jakich s¹ wzywane jednostki ratowniczo-gaœnicze PSP.
Zgodnie z teori¹ zarówno socjologiczn¹, jak i nauk o zarz¹dzaniu, ryzyko
okreœliæ mo¿na jako „niepewnoœæ” o potencjale dodatnim lub ujemnym. Jednak
istnienie ryzyka o potencjale negatywnym prowadzi do ujawnienia siê realnego
zagro¿enia. W jêzyku in¿ynierskim ryzyko identyfikujemy z niezawodnoœci¹.
Funkcjonariusze PSP w codziennej s³u¿bie zmagaj¹ siê z zagro¿eniami, bowiem ¿ycie cz³owieka nigdy nie by³o bezpieczne z uwagi na liczne zagro¿enia, wpierw
ekologiczne, zwi¹zane z ¿ywio³owoœci¹ natury oraz jej sk³adników fauny (gatunków
zwierz¹t) i flory (gatunków roœlin), nastêpnie zagro¿eñ konfliktogennych wynikaj¹cych
ze wspó³¿ycia i wspó³dzia³ania ludzi (np. konflikty czy wojny), a¿ po wspó³czesne zagro¿enia wynikaj¹ce z industrialnego rozwoju spo³eczeñstw [14]. W badaniach empirycznych okreœlono skalê poczucia zagro¿enia dla realnych nastêpstw zmagania
siê z nimi na s³u¿bie. Dane te przedstawiono na wykresie 8.
dym i substancje chemiczne
wypadki drogowe
spadaj¹ce przedmioty
oparzenia
wyczerpanie fizyczne
powodzie i podtopienia
substancje chemiczne
katastrofy budowlane
urazy miêœni
pora¿enia pr¹dem
wyczerpanie termiczne
wyczerpanie psychiczne
ratownictwo zwierz¹t
choroby zakaŸne i zwi¹zane z charakterem pracy
hipotermia (och³odzenie organizmu)
utrata s³uchu
inne

65,4%
54,2%

16,8%
15,9%
14,0%
12,1%
8,4%
8,4%
5,6%
1,9%

43,0%
39,3%
32,7%
28,0%
25,2%
24,3%
24,3%

Wykres 8. Zagro¿enia zawodowe
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ogólnopolskich 2012 (N=535, wielokrotne odpowiedzi).
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Ratownictwo po¿arowe zajmuje wa¿ne miejsce w strukturach organizacyjnych bezpieczeñstwa publicznego, dlatego te¿ funkcjonariusze PSP w codziennej
s³u¿bie doœwiadczaj¹ bardzo wielu zagro¿eñ, które oceniono w trakcie badañ empirycznych. Do najbardziej uci¹¿liwych zaliczyli wdychanie dymu lub substancji, wskazania dotycz¹ a¿ 65,4% respondentów. Ka¿dy funkcjonariusz dzia³a
w pe³nym umundurowaniu, chroni¹cym go przed skutkami zewnêtrznych
p³omieni, truj¹cego dymu czy nadmiernego ciep³a. Nie nale¿y jednak bezgranicznie ufaæ tym zabezpieczeniom, tym bardziej, ¿e w otoczeniu p³omieni o temperaturze 200°C wydolnoœæ organizmu znacz¹co spada. Równie¿ napromieniowanie cieplne cia³a cz³owieka zwi¹zane jest z odczuwaniem przez niego bólu.
Szacuje siê, ¿e œrednia temperatura spalania gazów, cieczy i materia³ów sta³ych
mo¿e dochodziæ do 1000°C. Organizm cz³owieka w krótkim czasie radzi sobie ze
stanem podwy¿szonej temperatury, ale gdy temperatura cia³a przekracza 43°C,
cz³owiek nara¿ony jest na udar cieplny.
Na drugiej pozycji wœród zagro¿eñ respondenci wymienili „wypadki drogowe”, których obawia siê ponad po³owa stra¿aków – 54,2%. Zagro¿enie to powodowane jest wieloma czynnikami. Znamiennym przyk³adem mo¿e byæ zachowanie
innych uczestników ruchu drogowego w obliczu wozów bojowych pod¹¿aj¹cych
do akcji ratunkowych. Stra¿ackie wozy bojowe, wa¿¹ce oko³o 10 ton, nie s¹ w stanie przejechaæ przez dwupasmow¹ ulicê, kierowcy innych wozów nie potrafi¹ bowiem umiejêtnie utworzyæ miejsca. Na wypadki takie wp³ywa tak¿e stan infrastruktury drogowej oraz niekorzystne warunki pogodowe.
Uszkodzenie konstrukcji pal¹cego siê obiektu grozi funkcjonariuszom „nara¿eniem na spadaj¹ce przedmioty”, zagro¿enie to ulokowano na trzeciej pozycji
– wskazania 43% badanych. Temperatura podczas po¿arów oraz si³a uderzeniowa
powstaj¹ca przy wybuchach znajduj¹cych siê w p³on¹cych obiektach substancji
powoduje zniszczenia i uszkodzenia tych¿e obiektów. Pod wp³ywem palenia maleje wytrzyma³oœæ materia³ów budowlanych, dlatego pod³oga, która jest jedynym
szlakiem ewakuacji, mo¿e straciæ swoj¹ noœnoœæ. Utrata wytrzyma³oœci mechanicznej materia³ów konstrukcyjnych oraz niew³aœciwe oszacowanie tych parametrów mo¿e utrudniæ drogê ewakuacyjn¹ funkcjonariuszy bior¹cych udzia³
w akcji.
Na kolejnym miejscu wœród zagro¿eñ wymieniono „oparzenia”; wskazania
te popar³o 39,3% badanych. Oparzenia mog¹ byæ skutkiem nie tylko po¿arów,
ale i dzia³ania substancji chemicznych, takich jak œrodki ¿r¹ce i wysoce reaktywne, np. kwas solny, siarkowy czy te¿ zasady, np. soda kaustyczna, amoniak. Do
szczególnie groŸnych chemikaliów, które oprócz w³aœciwoœci ¿r¹cych i dra¿ni¹cych maj¹ tak¿e cechy toksyczne, zaliczany jest kwas fluorowodorowy i jego
pochodne.
Przy zwalczaniu licznych niebezpieczeñstw funkcjonariusze PSP nara¿eni s¹
na „skrajne wyczerpanie fizyczne”, które wskaza³o 32,7% z nich. Jest ono konsekwencj¹ dzia³ania w niekorzystnych uwarunkowaniach pogodowych oraz fizycz-
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nych i chemicznych. Wœród przyk³adów podawanych w trakcie badañ g³ównych
funkcjonariusze opowiadali o przypadkach, kiedy nie mogli uratowaæ cz³owieka,
który wa¿y³ przesz³o 130 kilogramów. Podczas akcji gaszenia du¿ego po¿aru stra¿ak, który dotar³ do osoby poszkodowanej, w wyniku przegrzania organizmu
oraz utraty si³ spowodowanych przedostaniem siê do ratowanego nie jest w stanie
wynieœæ osoby o znacznej posturze. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e ratownicy PSP s¹
osobami silnymi, ale nie osi³kami, dŸwigaj¹cymi po kilkaset kilogramów bez
¿adnego problemu.
Na dalszych pozycjach respondenci wymieniali tak¿e „nara¿enie na zagro¿enia zwi¹zane z powodzi¹” – 28% wskazañ, co jest skutkiem ogólnopolskich powodzi z ostatnich lat; „nara¿enie na niebezpieczne substancje chemiczne” – 25,2%,
zw³aszcza dla osób s³u¿¹cych w ratownictwie ekologicznym; „urazy miêœni”
– 24,3%; „nara¿enia na zawalenia budynków” – 24,3%; „pora¿enia pr¹dem”
– 16,8%; „wyczerpanie cieplne” – 15,9%; „skrajne wyczerpanie psychiczne”
– 14%; „zagro¿enia zwi¹zane z ratowaniem zwierz¹t hodowlanych” – 12,1%; „hipotermiê”, czyli och³odzenie organizmu – 8,4%; „nara¿enia na choroby”
zwi¹zane nie tylko z ekspozycj¹ na czynniki szkodliwe, powoduj¹ce np. gruŸlicê,
ale i zapalenie w¹troby czy HIV; „utrata s³uchu” – 5,6%, a tak¿e inne zagro¿enia,
wœród których badani wymienili: uk¹szenia, ugryzienia – 1,9% odpowiedzi.
Nieodpowiednie zachowanie lub nieprzestrzeganie przepisów BHP mo¿e byæ
dotkliwe dla ratownika, który siê do nich nie zastosuje, jak równie¿ wtedy, gdy
okolicznoœci zdarzenia momentalnie stan¹ siê niebezpieczne i nie bêdzie drogi
odwrotu. A zatem pe³nienie s³u¿by przez funkcjonariuszy PSP ze wzglêdu na
liczne zagro¿enia jest niezmiernie trudne. Wymaga du¿ej odwagi, wyszkolenia
i zgrania zespo³u w trakcie ich eliminacji.
Bardzo wa¿nym elementem jest wspó³dzia³anie PSP z pozosta³ymi podmiotami systemu bezpieczeñstwa pañstwa, a jest ich bardzo wiele. Na gruncie nauk
spo³ecznych zjawisko wspó³dzia³ania opisa³ bardzo dok³adnie Jan Legowicz
[15], a rozwa¿ania w kontekœcie grup dyspozycyjnych okreœli³ Jan Maciejewski
w przywo³anej ju¿ monografii: Grupy dyspozycyjne. Analiza Socjologiczna. Na
gruncie tych¿e ustaleñ terminologicznych wskazaæ mo¿na, i¿ wszelka aktywnoœæ
podmiotów ma miejsce w momencie ich wzajemnego i zgodnego wspó³dzia³ania,
wspó³¿ycia, ale tak¿e przeciwdzia³ania we wszelkiego rodzaju konfliktach.
Z uwagi na wspó³czesny rozwój nauki i znacz¹c¹ w niej rolê techniki i technologii powinniœmy mówiæ raczej o synergetyce. Synergetyka jest terminem wprowadzonym przez Hermana Hakena z Uniwersytetu w Stuttgarcie i dotyczy nauki
o zjawiskach wspó³dzia³ania i kooperacji [16]. Ta dyscyplina naukowa ³¹czy zagadnienia dotycz¹ce nie tylko cz³onków danego systemu (np. spo³ecznego, zawodowego itp.), form ich wzajemnych relacji, ale i zjawisk w nim zachodz¹cych,
a wiêc zajmuje siê tak¿e w³aœciwoœciami uk³adów dynamicznych.
Takim wielce z³o¿onym i dynamicznym uk³adem jest przestrzeñ aglomeracji
miejskich, gdzie ujawniaj¹ siê zjawiska si³ fizyczno-chemicznych, którym skute-
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cznie przeciwdzia³aæ mog¹ synergetycznie po³¹czone grupy szybkiego reagowania, okreœlane mianem grup dyspozycyjnych. S¹ one zdolne do takiego po³¹czenia si³ i œrodków, aby wyeliminowaæ zjawiska niepo¿¹danych zagro¿eñ.
Interesuj¹cym zabiegiem badawczym by³o okreœlenie skali wspó³dzia³ania
PSP z innymi podmiotami systemu bezpieczeñstwa. Na wykresie 9 zaprezentowano uzyskane wyniki, skala okreœlona pionowym wzorem ujmuje procentow¹
wartoœæ wspó³dzia³ania PSP zarówno w wymiarze pozytywnym, jak i negatywnym. Gradacyjna skala w odcieniach szaroœci wskazuje podzia³ tego wspó³dzia³ania w kategoriach oceny „bardzo dobrej i raczej dobrej”, „przeciêtnej”, „z³ej
i bardzo z³ej” oraz „braku doœwiadczeñ” w tym zakresie.
Ocena wspó³dzia³ania PSP z innymi instytucjami ¿ycia publicznego oraz
s³u¿bami systemu ratownictwa zale¿na jest od uwarunkowañ badanych jednostek organizacyjnych, ich po³o¿enia, wyposa¿enia czy ukszta³towania terenu, na
których wystêpuj¹ konkretne zagro¿enia ekologiczne czy cywilizacyjne. Najwy¿sz¹ 99,1% wartoœæ na skali wspó³dzia³ania z PSP uzyska³y ex aequo Ochotnicze Stra¿e Po¿arne oraz Policja. OSP, jako bliŸniacza formacja PSP, dzia³aj¹
g³ównie w obszarach podmiejskich, jednak wiêkszoœæ z tych formacji jest wprzêgniêta w KSRG. Wspó³praca ta jest bardzo wysoko oceniona – a¿ w 86%, oceny
przeciêtne to 13,1% oraz negatywne 0,9%. Ocena wspó³pracy z Policj¹ oceniona
zosta³a w 76,6% pozytywnie, w 16,8% na poziomie przeciêtnym oraz w 5,6%
negatywnie.
Na drugiej pozycji wspó³pracy w ramach przeciwdzia³ania i zwalczania zagro¿eñ lokuje siê pogotowie ratunkowe z globalnym wskaŸnikiem wspó³dzia³ania na
poziomie 97,2%, z czego 85% to oceny pozytywne, 12,1% oceny przeciêtne oraz
2,85% oceny negatywne.
Na pozycji trzeciej PSP wspó³pracê realizuje z Pogotowiem Energetycznym,
ca³oœciowy wskaŸnik wspó³pracy obejmuje 95,3% akcji, z czego 71% jest ocenianych pozytywnie, 16,8% przeciêtnie, a 7,5% negatywnie.
Na pozycji czwartej uplasowa³o siê Pogotowie Gazowe, doœwiadczeñ we
wspó³pracy z tym podmiotem nie mia³o w okresie badania 6,5% jednostek PSP,
a wiêc wspó³praca kszta³towa³a siê na poziomie 93,5%, z czego 66,4% oceniono
zosta³o pozytywnie, 24,3% przeciêtnie, a 2,8% negatywnie.
Doœæ czêsto jednostki bojowe PSP, walcz¹c z zagro¿eniami po¿arowymi domostw, zobowi¹zane s¹ do wspó³pracy z zarz¹dcami nieruchomoœci. Wspó³pracê
tak¹ okreœlono na poziomie 91,6%, z czego tylko 28% to oceny pozytywne, 43,9%
oceny przeciêtne, a a¿ 19,6% (czyli co czwarte) doœwiadczenia negatywne.
PSP wspó³pracuje tak¿e z kominiarzami, skala tych dzia³añ okreœlona zosta³a na poziomie 85%, z czego 37,4% pozytywnie, 35,5% przeciêtnie i 12,1% negatywnie.
PSP wspó³pracuje tak¿e ze s³u¿b¹ leœn¹ z uwagi na zagro¿enia po¿arowe na terenach leœnych, skalê tego dzia³ania okreœlono na poziomie 83,7%, z czego 68,3%
pozytywnie, 12,6% przeciêtnie i 2,8% negatywnie.
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Wykres 9. Wspó³dzia³anie z podmiotami systemu bezpieczeñstwa
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ogólnopolskich 2012 (N=535).
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PSP bêd¹c uczestnikiem systemu bezpieczeñstwa, wspó³pracuje z Centrami
Zarz¹dzania Kryzysowego na poziomie ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, gdzie wspó³praca ta okreœlona zosta³a na poziomie 81,3%, z czego w 40,2% oceniono j¹ pozytywnie, w 29% przeciêtnie i w 12,1% negatywnie.
Stra¿ Miejska (lub Gminna) wspó³dzia³a z PSP i skalê ich wzajemnych
dzia³añ okreœlono na 80,4%, w 38,3% oceniono j¹ pozytywnie, w 32,7% przeciêtnie i w 9,3% negatywnie.
PSP ma równie¿ doœwiadczenia we wspó³pracy z Inspekcjami Ochrony Œrodowiska w 70,1%, w 41,1% oceniono j¹ pozytywnie, w 17,8% przeciêtnie i w 11,2%
negatywnie.
W du¿o mniejszym, bo tylko 60,7% zakresie z PSP wspó³pracuje Stra¿ Graniczna, ocena pozytywna jest na poziomie 41,1%, ocena przeciêtna na poziomie
17,8% i ocena negatywna kszta³tuje siê na poziomie 1,9%.
Ostatni¹ formacj¹ kompleksowo ocenian¹ pod k¹tem wspó³pracy z PSP jest
S³u¿ba Wiêzienna. Oceny pozytywne dotycz¹ 34,6% wskazañ, oceny przeciêtne
dotycz¹ 14% wskazañ, a oceny negatywne s¹ na poziomie 3,7%.
Respondenci wskazali w kategorii „inne” niewymienione z nazwy podmioty,
z którymi wspó³dzia³ali w trakcie zadañ s³u¿bowych. Badani wymienili m.in.
Inspekcjê Transportu Drogowego, prokuratorów, wojsko czy zak³ady ubezpieczeñ.
Wspó³praca z tak du¿¹ liczb¹ podmiotów stwarzaæ mo¿e pewne niedogodnoœci, ich skalê oraz intensywnoœæ przedstawiono na wykresie 10.
nigdy

czasami

czêsto

Wykres 10. Utrudnienia podczas s³u¿by
îród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ogólnopolskich 2012 (N=535).

stale
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Uwarunkowania prowadzenia akcji ratowniczych s¹ bardzo z³o¿one. Przyczyn¹ jest wiele utrudnieñ wynikaj¹cych z zak³óceñ komunikacji, dezinformacji
czy awarii sprzêtu. W ujêciu jakoœciowym funkcjonariusze PSP zmagaj¹ siê z tymi przeciwnoœciami w przewa¿aj¹cej czêœci „czasami”, jednak pamiêtajmy, i¿ s¹
to czynniki wzmagaj¹ce wyst¹pienie wczeœniej okreœlonych zagro¿eñ. Funkcjonariusze PSP maj¹ œwiadomoœæ tych¿e utrudnieñ, dlatego zacieœniaj¹ wspó³pracê, d¹¿¹c do jak najpe³niejszej kontroli sytuacji. Poczucie pe³nego wspó³dzia³ania
jest gwarantem powodzenia nawet bardzo trudnych akcji w celu zapewniania wartoœci wspólnej – bezpieczeñstwa.

Podsumowanie i wnioski
We wspó³czesnej przestrzeni metropolitalnej funkcjonuje wiele grup dyspozycyjnych sk³adaj¹cych siê na zewnêtrzny i wewnêtrzny system bezpieczeñstwa
narodowego. S³u¿¹ one realizacji celów, jakie podjê³o do realizacji pañstwo w sferze spo³ecznej, ekonomicznej i politycznej. Szczególnym zadaniem pañstwa jest
utrzymanie zorganizowanego potencja³u i kapita³u, w tym infrastruktury
spo³eczeñstwa w stanie niezdegradowanym, umo¿liwiaj¹cym jego sprawne funkcjonowanie. Troska ta szczególnie przyœwieca od pocz¹tków rewolucji przemys³owej, od kiedy gwa³townie rozwijaj¹cy przemys³ ujawni³ wiele zagro¿eñ ¿ycia spo³ecznego. Dochodz¹ do tego równie¿ zagro¿enia ekologiczne oraz
spo³eczne, le¿¹ce u podstaw konfliktów miêdzyludzkich. Dlatego ¿yj¹c w zbiorowoœciach, d¹¿ymy do wzglêdnego spokoju, bêd¹cego przejawem bezpieczeñstwa.
Ka¿dy wyodrêbniony system bezpieczeñstwa posiada specyfikê wynikaj¹c¹
z jego uwarunkowañ oraz stawianych mu zadañ. Systemy te znacz¹co ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ pod wzglêdem jednostek, ogniw czy uk³adów wchodz¹cych w ich
sk³ad lub te¿ rodzaju ustrukturyzowania swoich elementów wed³ug okreœlonych
schematów. Tak wyraŸnie odznaczaj¹ca siê funkcjonalistyczna analiza ¿ycia
zbiorowego wyjaœnia nam zale¿noœci miêdzy elementami tych systemów. W takim w³aœnie ogl¹dzie ukazuje siê nam Pañstwowa Stra¿ Po¿arna – jako podsystem w ca³oœciowym systemie bezpieczeñstwa pañstwa.
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna funkcjonuje w wewnêtrznym systemie bezpieczeñstwa naszego kraju, wspó³tworz¹c i koordynuj¹c jednoczeœnie Krajowy System
Ratowniczo-Gaœniczy oraz tworz¹c zintegrowan¹ jego formê. Oceniaj¹c kompetencje PSP w zakresie bezpieczeñstwa, dostrzec nale¿y jej specyfikê na tle innych
grup dyspozycyjnych systemów zarówno paramilitarnych, jak i niemilitarnych,
wspó³tworz¹cych wewnêtrzny system bezpieczeñstwa. Uœwiadomienie sobie tej
specyfiki ³¹czyæ siê musi z okreœleniem wspó³odpowiedzialnoœci tych grup za system bezpieczeñstwa, w którym funkcjonuj¹ i który wspó³tworz¹. Przeprowadzone badania nie tylko trafnie odzwierciedlaj¹ badan¹ strukturê podmiotów, ale
i dostarczaj¹ informacji o wa¿nych zjawiskach mu towarzysz¹cych.
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PSP jako grupa dyspozycyjna stanowi w socjologicznym rozumieniu instytucjê i wspólnotê. Cz³onków tej grupy ³¹czy wiêŸ przynale¿noœci do tej samej kategorii zawodowej, a ró¿nicuj¹ przyjête role zawodowe, które dookreœlaj¹ funkcje
i pozycje spo³eczne wynikaj¹ce z tej przynale¿noœci. Codzienna praktyka spo³eczna potwierdza jej wa¿noœæ, ¿aden z mieszkañców nie jest bowiem przygotowywany do tego, aby skutecznie walczyæ z po¿arami i innymi miejscowymi zagro¿eniami, do których to zadañ s¹ przeznaczeni profesjonalnie przygotowywani
funkcjonariusze PSP. Poza tym ¿aden obywatel nie jest w stanie sam podj¹æ takich dzia³añ bez wspó³pracy z innymi osobami, bez posiadania specjalistycznej
wiedzy oraz bez odpowiedniego wyposa¿enia w specjalistyczny sprzêt. Mo¿emy
zadaæ przypadkowym osobom pytanie: czy potrafisz uratowaæ ¿ycie drugiej osoby poprzez udzielenie pierwszej pomocy? Doœwiadczenie pokazuje, ¿e niewiele
osób to potrafi, a znaczna ich liczba obawia siê wrêcz podejmowania takich
dzia³añ. Ten prosty przyk³ad ukazuje nam, jak niekorzystne by³yby nastêpstwa
braku takiej formacji ratowniczej, jak¹ jest PSP.
Wskazanie socjologicznych aspektów funkcjonowania PSP w systemie
spo³ecznym naszego kraju ³¹czy siê z ocen¹ nastêpstw spowodowanych ewentualnym (oczywiœcie hipotetycznym) brakiem takiej formacji zawodowej. Uwzglêdniaj¹c zakres wspó³czesnych zagro¿eñ oraz skutki, jakie powoduj¹ w industrialnych spo³ecznoœciach, trzeba by uznaæ, ¿e najprawdopodobniej wiele miast
zniknê³oby z mapy Polski, a z pewnoœci¹ znacznemu zniszczeniu uleg³yby ich
dzielnice. Nie jest to wcale przesadny wniosek, gdy¿ skutki niebezpieczeñstw
ekologicznych oraz cywilizacyjnych zagra¿aj¹ kruchoœci spo³ecznego, zbiorowego ¿ycia cz³owieka. Nale¿y tu zwróciæ uwagê na zasadnoœæ podejmowania dalszych badañ socjologicznych nad t¹ formacj¹ mundurow¹, wartoœæ poznawcza
takich przedsiêwziêæ jest bowiem nieoceniona.
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Ma³gorzata STOCHMAL

This article presents selected empirical sociological aspects of the State
Fire Service, carried out at the Institute of Sociology at the University
of Wroclaw. The location of these studies in Wroclaw academic center
coincided with the celebration of twenty anniversary of the State Fire
Service (SFS) existence. The main axis of the considerations contained
in the article is to present the social model of a firefighter as a representative
of paramilitary formations of safety system. This is the person who takes
the trouble of daily service providing safety understood as the safety
the metropolitan area.
Keywords: safety, The State Fire Service, security system, sociology
of dispositional groups, social pattern.

SUMMARY

Officers of the State Fire Service in the View
of Sociological Research
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Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej

Omówienie
LEAD

Rola norm spo³ecznych w zaspokajaniu potrzeb
grup lokalnych
Zadaniem podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo lokalne jest
m.in. zadbanie o to, aby budowaæ i utrzymywaæ odpowiedni klimat
spo³ecznoœci lokalnej oparty na swoistej homeostazie przy jednoczesnym
stwarzaniu odpowiednich warunków ¿ycia wspólnotom lokalnym, tak aby
posiada³y mo¿liwoœci samodzielnego formu³owania swojej wizji rozwojowej. Swoista równowaga mo¿liwa jest m.in. w sytuacji, gdy wspólnota dysponuje wystarczaj¹cymi zasobami umo¿liwiaj¹cymi zaspokajanie, w granicach obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, swoich potrzeb oraz posiada zdolnoœæ do tworzenia i przestrzegania norm warunkuj¹cych zaspokajanie deklarowanych potrzeb.
S³owa kluczowe: potrzeby, bezpieczeñstwo, teorie wyboru, teorie solidarnoœci grupowej, normy spo³eczne, kontrola.

Rozpatruj¹c zagadnienia zwi¹zane z zaspokajaniem potrzeb cz³owieka, mo¿na
odwo³aæ siê do kilku znacz¹cych teorii w tym obszarze. Jedn¹ z nich jest teoria
Abrahama Maslowa, który, opieraj¹c swoje przemyœlenia o doœwiadczenia szko³y
stosunków spo³ecznych Eltona Mayo, koncentruje swoj¹ uwagê na cz³owieku.
Teoriê tê zilustrowa³ piramid¹, u której podstaw umieœci³ potrzeby, bez w¹tpienia zasad nicze, jakimi s¹ potrzeby fizjologiczne, czyli jedzenie, woda, tlen,
potrzeby seksualne czy sen. S¹ one fundamentem istnienia. Zaraz za nimi usytuowa³ bezpieczeñstwo, dziêki któremu nastêpuje zaspokojenie potrzeb przetrwania, to¿samoœci, niezale¿noœci, spokoju1.
Maslow jednoznacznie podkreœla, ¿e zachowanie cz³owieka nie jest wynikiem
chwilowych stanów emocjonalnych, ale konsekwencj¹ jego d¹¿enia do zaspokojenia potrzeb, do uzupe³niania braków. Sk³adaj¹ siê one na pewien okreœlony
zbiór o swoistym uk³adzie hierarchicznym potrzeb ni¿szego i wy¿szego rzêdu. Je¿eli cz³owiek nie ma mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb ni¿szego rzêdu, le¿¹cych
1

Lisiecki M.: Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem publicznym, Wyd. Naukowe £oœgraf, Warszawa
2011, s. 208.
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u podstaw piramidy i maj¹cych najwiêkszy wp³yw na jego funkcjonowanie, to nie
ma mo¿liwoœci b¹dŸ chêci zaspokojenia potrzeb rzêdu wy¿szego. Zdaniem amerykañskiego psychologa fundamentem ludzkiego funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb zwi¹zanych z jego fizjologi¹, czyli zbiór obejmuj¹cy sen – odpoczynek, jedzenie, picie, seks – potrzeby seksualne etc. Kolejnym blokiem wœród
potrzeb jest przedmiotowe bezpieczeñstwo, którego sk³adowymi jest m.in. pewnoœæ jutra, sta³oœæ, porz¹dek, wolnoœæ od strachu i lêku. Zastanawiaj¹c siê nad
aktualnoœci¹ teorii Maslowa, rozwa¿aj¹c kwestie potrzeb na tle dzisiejszej rzeczywistoœci, warto spojrzeæ na badania przeprowadzone przez francusk¹ ekonomistkê Esther Duflo, która przez wiele lat bada³a na ca³ym œwiecie problem biedy.
W 2011 r., w swojej ksi¹¿ce, w jednym z wywiadów z mieszkañcami marokañskiej
wsi zamieœci³a pytanie skierowane do jednego z nich o to, (…) co by zrobi³, gdyby
mia³ wiêcej pieniêdzy. Odpowiedzia³, ¿e kupi³by wiêcej jedzenia. A gdyby mia³
jeszcze wiêcej pieniêdzy? Odpowiedzia³, ¿e kupi³by smaczniejsze po¿ywienie.
Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, który przytaczaj¹ autorzy, ¿e
w domu owego zapytanego mê¿czyzny jest telewizor i inne technologiczne „gad¿ety”. Zapytany o to, dlaczego kupi³ te wszystkie rzeczy, skoro nie staæ go na zapewnienie odpowiedniej iloœci jedzenia? Zaœmia³ siê i stwierdzi³, ¿e telewizor jest
wa¿niejszy od jedzenia!”2.
Klasyczna ekonomia okreœla cz³owieka jako tego, który d¹¿y przede wszystkim do maksymalizacji u¿ytecznoœci. Jako istota racjonalna, zdaje sobie sprawê
z posiadania ograniczonych zasobów, w pierwszej kolejnoœci zaspokajaæ bêdzie
najbardziej podstawowe potrzeby. Cytowany amerykañski uczony A. Maslow
zbudowa³ swoj¹ piramidê na potrzebach podstawowych – fizjologicznych. Jego
zdaniem, dopiero gdy cz³owiek zaspokoi g³ód, pragnienie, zmêczenie jest w stanie realizowaæ potrzeby wy¿szego rzêdu, m.in. relacje z innymi ludŸmi. Czy wiêc
zapytany mieszkaniec Maroka jest wyj¹tkiem teorii Maslowa, czy mo¿e teoria nie
opisuje w³aœciwie otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci?
W naszych badaniach przeprowadzonych w 2011 r. na próbie 4002 osób, obejmuj¹cych swoim zasiêgiem mieszkañców losowo wybranych 32 powiatów z ca³ej
Polski (przy warunku doboru po dwa powiaty z jednego województwa, uwzglêdniaj¹c ró¿nicê w typie powiatu: wiejski, miejski) respondenci, co prawda nie mieli ustosunkowaæ siê do teorii Maslowa, ale zostali poproszeni miêdzy innymi
o wskazanie, jakie potrzeby musz¹ byæ zagwarantowane, ¿eby czuli siê bezpiecznie. W procesie badawczym by³a próba odpowiedzi na pytanie: czy dla mieszkañców spo³ecznoœci lokalnych, sfera ekonomiczna jest istotniejsza od sfery spo³ecznej obejmuj¹cej wiêzi s¹siedzkie, wspó³pracê, dostêp do edukacji, informacji
etc.? Na pytanie: Jakie potrzeby/warunki, Pani/Pana zdaniem musz¹ byæ zaspokojone/zagwarantowane, aby czuæ siê bezpiecznie? osoby badane mia³y okreœliæ w skali
2

Duflo E., Banerjee A.: Poor Economics. A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, 2011, s. 36, [w:] Polityka 2013, nr 13 (2901), s. 16–17.
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piêciostopniowej: zdecydowanie zbêdne; raczej zbêdne; ani zbêdne, ani niezbêdne; raczej niezbêdne; zdecydowanie niezbêdne, na ile wa¿ne s¹ przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Rozk³ad odpowiedzi wskazuj¹cych, ¿e niezbêdne s¹ nw. potrzeby (suma zaznaczeñ
zdecydowanie niezbêdne i raczej niezbêdne) na pytanie o potrzeby/warunki, jakie musz¹ byæ
zaspokojone/zagwarantowane, aby móc czuæ siê bezpiecznie, ogó³em oraz w podziale na typ
powiatu
Typ powiatu
Miejski

Opis zmiennej

liczebnoœæ

Ogó³em

Wiejski

procent
procent
procent
liczebnoœæ
liczebnoœæ
(%)
(%)
(%)

pracy

2468

7,30

1296

7,30

3764

7,40

dobrze przygotowanych, sprawnie
dzia³aj¹cych s³u¿b, np. Sta¿y Po¿arnej,
Policji, Pogotowia

2478

7,40

1273

7,20

3751

7,30

rozwoju w³asnych zainteresowañ (np.
ko³a naukowe, domy kultury, boiska)

1855

5,50

949

5,40

2804

5,50

zapewnienie porz¹dku publicznego
(ochrona przed wandalizmem, chuligañstwem, kradzie¿ami, napadami)

2437

7,20

1263

7,20

3700

7,20

szerokiego dostêpu do edukacji i oœwiaty
(np. transport do szkó³, miejsca w ¿³obkach, przedszkolach, etc.)

2272

6,80

1204

6,80

3476

6,80

zapewnienia dostêpu do us³ug medycznych

2419

7,20

1252

7,10

3671

7,20

zagwarantowania bezpieczeñstwa osobistego, czyli m.in. brak obawy przed wieczornymi spacerami czy te¿
pozostawieniem mieszkania/domu na
wakacje bez opieki

2421

7,20

1259

7,10

3680

7,20

rzetelnej, fachowej w³adzy lokalnej
dbaj¹cej o interesy mieszkañców

2257

6,70

1182

6,70

3439

6,70

poczucia wspólnoty, jednoœci i solidarnoœci spo³ecznej

1957

5,80

1042

5,90

2999

5,90

opieki na staroœæ

2159

6,40

1157

6,60

3316

6,50

pomocy socjalnej

2120

6,30

1132

6,40

3252

6,40

prawid³owych relacji miêdzyludzkich,
zgody i wspó³pracy s¹siedzkiej

2084

6,20

1108

6,30

3192

6,20

szerokiego dostêpu do informacji (m.in.
do prasy, radia, telewizji, Internetu)

2028

6,00

1080

6,10

3108

6,10

dostêpu do s¹dów powszechnych
i bezzw³ocznego os¹dzania oraz innych
form niezbêdnej obs³ugi i pomocy
prawnej

2184

6,50

1141

6,50

3325

6,50

inne

2446

7,30

1273

7,20

3719

7,30

ogó³em

33 585

100,00

17 611

100,00

51 196

100,00

îród³o: opracowanie w³asne, listopad 2011.
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pracy
dobrze przygotowanych,
sprawnie dzia³aj¹cych s³u¿b

7,33

inne

7,26

zapewnienie porz¹dku publicznego

7,23

7,35

zagwarantowania
bezpieczeñstwa osobistego
zapewnienia dostêpu
do us³ug medycznych
szerokiego dostêpu
do edukacji i oœwiaty
rzetelnej w³adzy lokalnej
dbaj¹cej o mieszkañców
dostêpu do s¹dów powszechnych

6,49

opieki na staroœæ

6,48

7,19
7,17
6,79
6,72

pomocy socjalnej

6,35

prawid³owych relacji miêdzyludzkich,
zgody i wspó³pracy s¹siedzkiej

6,23
6,07

szerokiego dostêpu do informacji
poczucia wspólnoty,
jednoœci i solidarnoœci spo³ecznej
rozwoju w³asnych zainteresowañ

5,86
5,48
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

%

Wykres 1. Graficzna ilustracja rozk³adu odpowiedzi wskazuj¹cych, ¿e niezbêdne s¹ wymienione
potrzeby (suma zaznaczeñ zdecydowanie niezbêdne i raczej niezbêdne) na pytanie o potrzeby/warunki
jakie musz¹ byæ zaspokojone/zagwarantowane, aby móc czuæ siê bezpiecznie ogó³em
îród³o: opracowanie w³asne, listopad 2011.

W tabeli 1 zawarto liczebnoœæ i odsetki oddanych g³osów (zaznaczeñ) na ka¿de z przedstawionych potrzeb lub warunków, jakie musz¹ byæ zaspokojone lub
zapewnione, aby badani mogli czuæ siê bezpiecznie. Odsetek wskazañ na ka¿d¹
z zaproponowanych potrzeb jest bardzo podobny. Oko³o 7,3% wskazañ dotyczy³o pracy oraz dobrze przygotowanych i sprawnie dzia³aj¹cych s³u¿b. Najmniej
wskazañ oddano na rozwój w³asnych zainteresowañ (oko³o 5,5% wszystkich
wskazañ) oraz na poczucie wspólnoty, jednoœci i solidarnoœci spo³ecznej (oko³o
5,8% wszystkich wskazañ) jako warunki gwarantuj¹ce poczucie bezpieczeñstwa.
Na wykresie 1 przedstawiono œredni procent oddanych g³osów na poszczególne
potrzeby. I tak, pierwsze miejsce nale¿y do potrzeb zwi¹zanych z posiadaniem
pracy, sta³ego zatrudnienia, czyli wszystkich aspektów zwi¹zanych z ekonomicznym zabezpieczeniem jednostek i grup spo³ecznych, z zasobami materialnymi
umo¿liwiaj¹cymi rozwój. Tak¿e do tego zbioru zosta³a zaliczona przez badanych
potrzeba posiadania dobrze przygotowanych, sprawnie dzia³aj¹cych s³u¿b zapewniaj¹cych m.in. porz¹dek publiczny i bezpieczeñstwo osobiste oraz dostêp do
s³u¿b medycznych. Mo¿na wiêc stwierdziæ i¿ potrzeby o pod³o¿u ekonomicznym
silniej ni¿ spo³ecznym warunkuj¹ poczucie bezpieczeñstwa.

Rola norm spo³ecznych w zaspokajaniu potrzeb grup lokalnych

169

4,715

Potrzeba pracy
Inna potrzeba

4,687

Potrzeba dobrze przygotowanych, sprawnie dzia³aj¹cych s³u¿b,
np. Policji, stra¿y po¿arnej, pogotowia etc.

4,631

Potrzeba zapewnienia dostêpu do us³ug medycznych

4,628

Potrzeba zagwarantowania bezpieczeñstwa osobistego, czyli np. brak
obawy przed wieczornymi spacerami czy te¿ pozostawieniem
mieszkania/domu bez opieki podczas wakacji
Potrzeba zapewnienia porz¹dku publicznego/ochrona
przed wandalizmem, huligañstwem, kradzie¿ami, napadami etc.
Potrzeba szerokiego dostêpu do edukacji/oœwiaty (np. transport
do szkó³, miejsca w ¿³obkach, przedszkolach etc.)
Potrzeba rzetelnej, fachowej w³adzy
lokalnej dbaj¹cej o interesy mieszkañców

4,608
4,557
4,349
4,335

Potrzeba opieki na staroœæ

4,235

Potrzeba dostêpu do s¹dów powszechnych i bezzw³ocznego os¹dzania
oraz innych form niezbêdnej obs³ugi i pomocy prawnej

4,232

Potrzeba pomocy socjalnej

4,202

Potrzeba prawid³owych relacji miêdzyludzkich, zgody
i wspó³pracy s¹siedzkiej

4,148

Potrzeba szerokiego dostêpu do informacji
(m.in. do prasy, radia, telewizji, Internetu)

4,138

Potrzeba poczucia wspólnoty, jednoœci i solidarnoœci spo³ecznej

4,041

Potrzeba rozwoju w³asnych zainteresowañ
(np. ko³a naukowe, domy kultury, boiska etc.)

3,92
0

1

2

Œrednia

3

4

5

Wykres 2. Graficzna ilustracja rozk³adu odpowiedzi wskazuj¹cych, ¿e niezbêdne s¹ nw. potrzeby
(œrednia zaznaczeñ zgodnie z piêciostopniowa skal¹ Likerta ) na pytanie o potrzeby/warunki, jakie
musz¹ byæ zaspokojone/zagwarantowane, aby móc czuæ siê bezpiecznie ogó³em
îród³o: opracowanie w³asne, listopad 2011.

Jednym z prekursorów badañ z obszaru definiowania potrzeb spo³ecznych
w aspekcie poczucia bezpieczeñstwa jest profesor Marek Lisiecki, który przeprowadzi³ badania w roku 1993 oraz w latach 2003–20053. Uzyskane przez nas wyniki s¹ zbie¿ne z wnioskami wynikaj¹cymi z procesu badawczego M. Lisieckiego.
Podobnie przedstawia w swoich badaniach obawy spo³eczne B. Kosowski4.
Skoro wp³yw ekonomii jest tak znacz¹cy to, u¿ywaj¹c nomenklatury ekonomii, zdefiniujmy potrzeby. S¹ one rodzajem po¿¹dania wartoœci u¿ytkowych
(dóbr i us³ug), wynikaj¹cego z osi¹gniêtego rozwoju gospodarczego i kulturalne3
Lisiecki M.: Jakoœæ w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem obywateli, KUL, Lublin 2009, s. 120, oraz
Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem…, op. cit. s. 78–85.
4
Kosowski B.: Wieloaspektowoœæ zagro¿eñ determinantem bezpieczeñstwa cywilnego, [w:] Wyzwania bezpieczeñstwa cywilnego XXI wieku – in¿ynieria dzia³añ w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki, red. B. Kosowski, A. W³odarski, Fundacja EDURA, Warszawa 2007, s. 19–20.
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go ludzkoœci5. Obecny rozwój cywilizacyjny (technologiczny, naukowy etc.) determinuje wzrost istniej¹cych oraz pojawienie siê nowych potrzeb wœród
spo³eczeñstw. Ów wzrost jest spowodowany coraz to wiêkszym zapotrzebowaniem na pewne dobra i us³ugi gwarantuj¹ce przedmiotowe bezpieczeñstwo, które
staj¹ siê zbiorem nieograniczonym. Ograniczone s¹ jednak mo¿liwoœci ich zaspokajania, chocia¿by z tego wzglêdu i¿, np. ograniczone s¹ zasoby naturalne, co ma
wp³yw na zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego. Podejmuj¹c dalsze rozwa¿ania, nale¿y zwróciæ uwagê na metody ich dostarczania. Bezpieczeñstwo jest
potrzeb¹ zaspokajan¹ w sposób zbiorowy oraz obligatoryjny przez pañstwo, co
zawarte jest m.in. w Konstytucji RP6. Poza bezpieczeñstwem do takich potrzeb
zaliczamy m.in. ochronê œrodowiska, wymiar sprawiedliwoœci, potrzeby edukacji, opiekê zdrowotn¹, dostêp do kultury itp. Kreowanie ich, tak jak wiêkszoœæ
tego typu czynnoœci, wymaga nak³adów finansowych, m.in. na utrzymanie obiektów publicznych tj. szkó³, s¹dów, urzêdów etc., utrzymanie osób w nich zatrudnionych (nauczyciele, sêdziowie, administracja publiczna) oraz na s³u¿by (Policja, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Stra¿ Graniczna etc.). Nasuwaj¹ siê w tym miejscu
pytania o sposób, w jaki pañstwo powinno nam to bezpieczeñstwo zapewniæ.
A mo¿e jesteœmy w stanie i chcemy sami zaspokoiæ tê potrzebê?
W sformu³owaniu odpowiedzi na te i inne pytania, uwzglêdniaj¹c zarówno socjologiczny, jak i ekonomiczny punkt widzenia, mog¹ pomóc teorie racjonalnego
wyboru.
Teorie racjonalnego wyboru
Nie sposób nie zgodziæ siê z pogl¹dem i¿ cz³owiek jest istot¹ racjonaln¹ d¹¿¹c¹
do maksymalizacji korzyœci7. Pogl¹d ten ukazuje obraz cz³owieka jako jednostki
dbaj¹cej o w³asny interes i konsumpcyjnie nastawionej do ¿ycia. Co powoduje
wiêc, ¿e cz³owiek ³¹czy siê w grupy i trwa we wspólnotach? Adam Smith, autor
podstawowych praw popytu i poda¿y obowi¹zuj¹cych na wolnym rynku wyznawa³ pogl¹d, i¿ motorem wszelkich dzia³añ jednostek jest interes w³asny, natomiast to, co spaja spo³eczeñstwa, wprowadzaj¹c pewn¹ harmoniê sprzecznych interesów, to konkurencja. Id¹c dalej, zdefiniowa³, i¿ to w³aœnie prawa popytu
i poda¿y porz¹dkuj¹ relacje pomiêdzy potrzebami ludzi, a mo¿liwoœci¹ ich zaspokojenia – produkcj¹ oraz to, ¿e dziêki temu zostanie wypracowany pewien system
norm adekwatny do nowego, stworzonego wed³ug regu³ rynkowych, otoczenia.
Wed³ug za³o¿eñ teorii racjonalnego wyboru, ludzie zorientowani s¹ na cele
i posiadaj¹ zestawy uporz¹dkowanych preferencji u¿ytecznoœci. Podejmuj¹c
dzia³ania, jednostki racjonalnie analizuj¹ u¿ytecznoœci ró¿nych sposobów ich re5

Krasiñski Z., Piasny J., Szulce H.: Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa 1984, s. 30. Mo¿e to
w jakiœ sposób t³umaczyæ wybór cytowanego Marokañczyka przedk³adaj¹cego telewizor, DVD etc. nad
kupno jedzenia rodzinie.
6
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
7
Smith A.: Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów, t³um. G. Wolf, Warszawa 1954,
PWN, t. 2, [w:] J.H. Tuner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2010, s. 348.
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alizacji. Analiza ta obejmuje koszty ka¿dego wyboru w kategoriach utraconych
mo¿liwoœci oraz otrzymanych korzyœci. Kolejne za³o¿enie dotyczy struktur
spo³ecznych, decyzji i dzia³añ zbiorowych. S¹ one wynikiem racjonalnych wyborów podejmowanych przez jednostki. Determinuj¹ zarówno dystrybucjê zasobów pomiêdzy jednostkami, jak i dzia³ania oraz naturê norm i wymagañ obowi¹zuj¹cych w danej sytuacji8. Wœród socjologów XX w. zasia³o to w¹tpliwoœæ, na
ile w warunkach zaspokajania potrzeb i funkcjonowania tylko w celu realizacji
w³asnych interesów, uzyskuj¹c maksimum korzyœci, mo¿e rozwijaæ siê porz¹dek
spo³eczny oraz gwarancja trwania i rozwoju wspólnot. Zastanawiali siê jak w spo³ecznoœciach, w których istnieje zale¿noœæ miêdzy ich cz³onkami pod wzglêdem
dostêpu do zasobów lub dóbr, zbudowaæ systemy spo³eczno-kulturowe niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania wspólnot. Zale¿noœæ ta, spowodowana sposobem wytwarzania i korzystania z danych dóbr, porz¹dkuje relacje i nadaje pewien ³ad spo³eczny. Niektórych dóbr jednostki nie s¹ w stanie same wytworzyæ,
co w konsekwencji powoduje korzystanie z tych, które wytworzyli inni b¹dŸ
z tych, które wyprodukowano zbiorowo w trakcie skoordynowanej dzia³alnoœci
cz³onków grupy. W³aœciwy porz¹dek publiczny, gwarantuj¹cy prawid³owe funkcjonowanie grupy, mo¿e zostaæ zachwiany zjawiskiem tzw. pasa¿era na gapê
(free-rider)9. Dylemat ten dotyczy g³ównie konsumpcji dóbr publicznych, czyli
tych, dostêpnych zarówno dla cz³onków grupy, którzy go wyprodukowali, jak
i dla jednostek spoza niej, dóbr, których u¿ytkowanie przez jednych, nie zmniejsza ich dostêpnoœci dla innych. Taki stan rzeczy prowokuje racjonalnie
myœl¹cego cz³owieka d¹¿¹cego do maksymalizacji u¿ytecznoœci do uczestnictwa
w konsumpcji dóbr publicznych bez ponoszenia kosztów ich wytworzenia. Unikanie kosztów produkcji jest w³aœnie przys³owiow¹ „jazd¹ na gapê”, zaburzaj¹c¹
tym samym wypracowywany system spo³eczno-kulturalny. Ekonomiœci co
prawda zaproponowali pewne rozwi¹zania, aby dylemat zredukowaæ, m.in. poprzez na³o¿enie podatków, nagradzanie za udzia³ w produkcji b¹dŸ wykluczenie
z konsumpcji osób, które nie pracowa³y przy wytwarzaniu dóbr a¿ po wprowadzanie op³at za ich u¿ytkowanie. Jednak¿e czy mo¿emy wykluczyæ z korzystania
z dobra, jakim jest bezpieczeñstwo? Jakimi innymi metodami zniwelujemy problem „pasa¿era na gapê”, zaburzaj¹cego uk³ad elementów gwarantuj¹cych wytworzenie i utrzymanie bezpieczeñstwa na akceptowalnym przez spo³eczeñstwa
poziomie?
Jednym z socjologów, który podj¹³ siê wyjaœnienia mechanizmu spajaj¹cego
wiêzi spo³eczno-kulturowe pomiêdzy aktorami kieruj¹cymi siê indywidualnymi,
racjonalnymi, egoistycznymi, ukierunkowanymi na maksymalizacjê u¿ytecznoœci wartoœciami i dzia³aniami by³ Michael Hechter. Nakreœli³ on teoretyczne
ramy relacji panuj¹cych we wspólnotach charakteryzuj¹cych siê trwaniem, ale
8
9

Tuner J.H.: Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2010, s. 349.
Ibidem, s. 351.
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przede wszystkim lojalnoœci¹ jej cz³onków wobec panuj¹cych w niej struktur.
Teoria ta okreœlana jest w literaturze jako teoria solidarnoœci grupowej.
Teoria solidarnoœci grupowej
Teoria solidarnoœci grupowej, zdaniem Hechtera, wyjaœnia:
– kszta³towanie siê prawid³owych relacji, umo¿liwiaj¹cych tworzenie siê grup
sk³adaj¹cych siê z jednostek dbaj¹cych tylko o w³asne interesy,
– wykszta³cenie wspólnych norm wspó³pracy
oraz daje narzêdzie w postaci solidarnoœci grupowej, dziêki której mo¿liwe jest
egzekwowanie wygenerowanych razem regu³ i tym samym wyeliminowanie free-riderów. Solidarnoœæ grupowana jest form¹ wzajemnej kontroli spo³ecznej,
zwi¹zanej ze specyficzn¹ zale¿noœci¹, monitorowaniem, stosowaniem sankcji
oraz z natur¹ grupy. Zale¿noœæ ta zwi¹zana jest z zasobami i dobrami najbardziej
po¿¹danymi przez jednostkê, trudno osi¹galnymi poza grup¹ oraz z wysokimi
kosztami wyst¹pienia z grupy lub jej zmiany. Bardzo wa¿n¹ rolê w utrzymaniu
zale¿noœci w grupie odgrywaj¹ wiêzi osobiste. Poziom zale¿noœci warunkuje wykszta³cenie oraz przestrzeganie zasad i norm, wp³ywaj¹c na si³ê solidarnoœci grupowej. Podporz¹dkowanie siê normom jest wprost proporcjonalne do
sprawowania kontroli w grupie poprzez dwie funkcje: monitorowania i stosowania sankcji. Pierwsza z nich, monitorowanie, to wykrywanie zachowañ niezgodnych z normami i regu³ami grupowymi, drugie, to stosowanie sankcji, czyli
przyznawanie nagród i udzielanie kar w celu zapewnienia przestrzegania norm
i regu³10. Solidarnoœæ grupowa uzale¿niona jest od natury grupy, w której jest definiowana. I tak, M. Hechter wyró¿ni³ dwa typy grup: kompensacyjne i obligatoryjne. Podzia³u tego dokona³ na bazie cech charakteryzuj¹cych relacje oraz ich
aktorów: rodzaj i wykorzystanie produkowanych dóbr oraz wielkoœæ grupy.
Jeœli grupa wytwarza dobro, którego nie konsumuje, kupowane jest jej podporz¹dkowanie siê normom i zasadom panuj¹cym w grupie. Niestety forma ta
prowokuje do mo¿liwoœci „odkupienia” poprzez chocia¿by wy¿sze wynagrodzenie przez inn¹, konkurencyjn¹ grupê, co powoduje nisk¹ zale¿noœæ cz³onków
grupy od jej struktur normatywnych. W zwi¹zku z tym narzucony musi byæ system monitorowania i stosowania sankcji, aby grupa wytwarza³a dane dobro oraz
aby wykluczyæ „pasa¿erów na gapê”. Fakt narzucenia systemu norm, a nie wypracowania go, ponoszenia du¿ych kosztów zwi¹zanych z kontrol¹ jego przestrzegania (np. zatrudnienie wyspecjalizowanych jednostek w celu sprawowania
kontroli) oraz z racji du¿ej liczebnoœci jednostek uwik³anych w proces produkcji
dóbr powoduj¹, i¿ poziom solidarnoœci grupowej wœród tego typu wspólnot jest
bardzo niski. S¹ to grupy kompensacyjne.
Inaczej jest w grupach obligatoryjnych, mniej licznych, w których dobra
przez nie wytwarzane, konsumowane s¹ przez jej cz³onków. Grupy te dzia³aj¹ na
zasadzie regu³ wspó³pracy, w której wzajemny nadzór jest naturalnym elemen10

Ibidem, s. 352.
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tem procesu produkcji dóbr. Silne, wzajemne uzale¿nienie umo¿liwia ograniczenie systemów monitorowania i stosowania sankcji, a przez to wzmacniana jest
solidarnoœæ grupowa.
Reasumuj¹c, Hechter okreœli³ pewne zasady struktury spo³ecznej, które okreœlaj¹ relacje, zadania oraz dzia³ania jednostek bêd¹cych elementami owej struktury produkuj¹cej dobra.
I tak:
– Konsumpcja dóbr poza grup¹, która je wytworzy³a – produkcja ich uzale¿niona
od wynagrodzenia.
– Konsumpcja dóbr w grupie, która je wytworzy³a – produkcja uzale¿niona od
rozbudowanych zobowi¹zañ normatywnych.
– W³adza grupy nad decyzjami i dzia³aniami jej cz³onków jest pozytywnie skorelowana z poziomem ich uzale¿nienia od grupy w dostêpie do dóbr, czyli wiêkszy wp³yw w³adzy na grupê w sytuacji, gdy ta jest silnie uzale¿niona od dostêpu
do dóbr. Zale¿noœæ ta roœnie, gdy niedostêpne s¹ bardziej atrakcyjne Ÿród³a
dóbr lub wynagrodzeñ, nie jest dostêpna informacja o alternatywnych
Ÿród³ach, koszty opuszczenia grupy s¹ zbyt wysokie, koszty przeniesienia siê do
innej grupy s¹ zbyt wysokie oraz intensywnoœæ osobistych wiêzi miêdzy cz³onkami jest zbyt wysoka.
– Im wiêcej dobra grupa produkuje dla w³asnej konsumpcji oraz bardziej rozbudowuje system norm reguluj¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹, tym bardziej prawdopodobne, ¿e system kontroli spo³ecznej oparty na monitorowaniu i sankcjach bêdzie mia³ charakter nieformalny i nieoficjalny, a przez to bêdzie tañszy.
– Im wiêcej dobra grupa wytwarza na u¿ytek zewnêtrzny i im bardziej musi polegaæ na zewnêtrznym typie wynagrodzenia, tym bardziej prawdopodobne, ¿e system kontroli spo³ecznej oparty na monitorowaniu i sankcjonowaniu bêdzie
mia³ charakter formalny i oficjalny, a przez to bêdzie dro¿szy.
– Im wiêkszy rozmiar grupy, tym bardziej prawdopodobne, ¿e system kontroli
grupy bêdzie mia³ charakter oficjalny i tym wy¿szy koszt jego utrzymania11.
Kolejnym z socjologów, który podj¹³ siê omówienia teorii solidarnoœci grupowej na tle teorii racjonalnego wyboru by³ James S. Coleman. Za³o¿enia, które wykorzysta³ przy syntezie swoich pogl¹dów, bazowa³y na interakcjach panuj¹cych
w grupach. Ich cz³onkowie zarówno posiadaj¹ swoje zasoby, jak i wykazuj¹ siê
zainteresowaniem zasobami innych, co implikuje oparcie organizacji spo³ecznej
o transakcje, zarówno bezpoœrednie, jak i za pomoc¹ poœredników, podczas których ich uczestnicy kieruj¹ siê prawami rynku. Wed³ug Colenama zasoby to prawa do dzia³ania12, czyli posiadanie pewnych zasobów to nic innego jak prawa do
dzia³ania w danym obszarze. Struktura spo³eczna oraz system norm uzale¿niony
jest od woli jednostki oddania kontroli nad swoimi prawami do dzia³ania drugiej
jednostce w zamian za oczekiwane korzyœci. Socjolog zbudowa³ swoj¹ teoriê na
11
12

Ibidem, s. 359.
Ibidem, s. 360.
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wypracowaniu warunków, które musz¹ byæ spe³nione, aby jednostka odda³a swoje prawa na rzecz stworzenia i przestrzegania systemu norm. Warunki, które determinuj¹ wzrost popytu na normy, dostarczaj¹ aktorom motywacji do rozbudowywaniu struktur spo³ecznych i kulturowych, to: doœwiadczanie przez
uczestników negatywnych efektów zewnêtrznych oraz niemo¿noœæ przeprowadzenia skutecznych negocjacji wymiany redukuj¹cej te szkodliwe konsekwencje,
liczba uczestników negocjacji (zbyt du¿a stwarza sytuacjê chaosu, niejasnoœci)
oraz syndrom „pasa¿era na gapê”, który zak³óca ca³y proces.
Cz³onkowie grup bior¹cych udzia³ w dwustronnych negocjacjach, pragn¹c
ograniczenia negatywnych efektów zewnêtrznych, obawiaj¹c siê trudnoœci
w transakcjach twarz¹ w twarz przy nadmiernej liczbie uczestników, powinni decydowaæ siê, zdaniem Colemana, na konstruowanie rynków, które staj¹ siê nowym i szerszym polem do negocjacji i jednoczeœnie wymagaj¹ w³asnych norm reguluj¹cych ich funkcjonowanie. Zatem tworzenie norm spo³ecznych eliminuje
zjawiska negatywne i w konsekwencji zwiêksza korzyœci. James Coleman u¿ywa
terminologii normy proskryptywne i preskryptywne. Pierwsze z nich, proskryptywne, to regu³y zakazuj¹ce okreœlonych typów zachowania, nak³adaj¹ sankcje
negatywne. Drugie zaœ, preskryptywne to te regu³y, które wskazuj¹, jaki typ zachowañ jest po¿¹dany i oczekiwany, wprowadzaj¹ sankcje pozytywne za podporz¹dkowanie siê tym normom, np. akceptacja, wsparcie, pochwa³y, szacunek.
Wed³ug Colemana wysoki poziom solidarnoœci jest mo¿liwy wy³¹cznie, gdy proces przenoszenia kontroli nad zasobami na rzecz systemu norm preskryptywnych przebiega wœród niewielkiej liczby aktorów.
Syntetyzuj¹c oba podejœcia do teorii solidarnoœci grupowej, mo¿emy okreœliæ
kilka wa¿nych zasad. To, co motywuje grupy spo³eczne do tworzenia norm, to
powszechnie odczuwane negatywne efekty uboczne, du¿a liczba pasa¿erów na
gapê oraz wzajemna zale¿noœæ w procesie produkcji dóbr. System norm powstanie wówczas, gdy istnieje motywacja do ich sformu³owania, wysoka zale¿noœæ
aktorów od korzyœci dostarczanych przez dobro zbiorowe oraz intensywna komunikacja pomiêdzy aktorami. Poziom solidarnoœci grupowej zwiêksza siê, gdy
zale¿noœæ od wytwarzania dobra zbiorowego jest wysoka i prowadzi do sformu³owania norm o przewadze preskryptywnej o szerokim zasiêgu i jednoczeœnie
uczestnicy posiadaj¹ zdolnoœæ do skutecznego monitorowania wzajemnych
dzia³añ w trakcie produkcji dobra zbiorowego i mo¿liwoœæ stosowania sankcji
pozytywnych zamiast negatywnych.
Zaspokojenie potrzeb jest niezbêdnym czynnikiem funkcjonowania i rozwoju
zarówno jednostek, grup, jak i ca³ych spo³eczeñstw. Formy zaspokajania potrzeb,
bêd¹cych rodzajem po¿¹dania wartoœci u¿ytkowych (dóbr i us³ug), staj¹ siê pewnym wyznacznikiem norm panuj¹cych we wspólnotach. Tworzenie siê norm
spo³ecznych oraz ich przestrzeganie uzale¿nione jest od motywacji i aktywnoœci
cz³onków wspólnot. Wa¿ny jest równie¿ wymiar potrzeb oraz uzale¿nienie ich
produkcji. Wspólnoty same powinny wykszta³ciæ system norm umo¿liwiaj¹cy
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zaspokajanie po¿¹danych potrzeb. Z naszych badañ wynika, ¿e g³ównie potrzeby
o pod³o¿u ekonomicznym warunkuj¹ poczucie bezpieczeñstwa. W zwi¹zku
z tym, mo¿na pokusiæ siê o twierdzenie, i¿ wspólnoty, realizuj¹c ustawowe zadania, powinny stwarzaæ klimat sprzyjaj¹cy rozwojowi rynku pracy oraz wspieraæ
lokalne inicjatywy.
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The Role of Social Norms in Meeting Needs
of Local Groups
The task of those responsible for local security is for example to ensure
that in order to build and maintain a climate community based on a kind of
homeostasis, they need to create adequate conditions of life for local
communities in order to have the ability to independently formulate their
vision of development. Specific balance is possible, inter alia, where the
community has sufficient resources to meet its needs and has the ability to
create and determine compliance with the standards to satisfy the declared
needs.
Keywords: needs, safety, theories of choice, theories of group solidarity,
social norms, supervision.
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Omówienie
LEAD

Przegl¹d narzêdzi public relations instytucji
publicznych i zasad zwi¹zanych z ich
wykorzystaniem – czêœæ 21
Artyku³ stanowi uzupe³nienie czêœci pierwszej przegl¹du zasad PR instytucji
publicznych2. Szczególn¹ uwagê zwrócono tu na nastêpuj¹ce sfery PR: relacje z obywatelami, komunikacjê wewnêtrzn¹, identyfikacjê wizualn¹ instytucji, wydarzenia specjalne, sponsoring, badania i pozyskiwanie
funduszy.
S³owa kluczowe: system bezpieczeñstwa publicznego, public relations, PR.

Wprowadzenie
Jak wspomniano w czêœci pierwszej niniejszej pracy3, public relations (PR)
jest coraz powszechniej traktowany jako element niezbêdny do prawid³owego
i efektywnego funkcjonowania organizacji, w tym instytucji w³aœciwych zapewnianiu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego4.
Zdaje siê jednak, ¿e spoœród zidentyfikowanych sfer PR, tj. relacji z mediami
(media relations), informowania publicznego, internetowego PR, publicity, relacji z obywatelami, komunikacji wewnêtrznej, identyfikacji wizualnej instytucji,
wydarzeñ specjalnych, sponsoringu, a tak¿e badañ i pozyskiwania funduszy,
1

Artyku³ zosta³ przygotowany w ramach realizacji projektu pt. System Bezpieczeñstwa Narodowego RP nr rej. O ROB/0076/03/001 realizowanego przez konsorcjum naukowo-przemys³owe AON-WSPol-UPH-SGSP-ASSECO i finansowane ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.
2
Tam¿e.
3
Gromek P., Gikiewicz M., Wróbel R.: Przegl¹d zasad public relations instytucji publicznych
– czêœæ 1, Zeszyty Naukowe SGSP 2013, nr 47(3).
4
Ciarczyñska A.: Public relations w s³u¿bie samorz¹dów, [w:] Kreowanie wizerunku miast, red.
A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyd. Wy¿szej Szko³y Promocji, Warszawa 2011, s. 105.
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du¿¹ wagê przywi¹zuje siê wspó³czeœnie do tych najbardziej widocznych publicznie przejawów omawianej, samodzielnej funkcji zarz¹dzania organizacj¹. W kontekœcie owych przejawów, mowa tu o media relations, informowaniu publicznym
i internetowym PR.
Badania nastawienia otoczenia, okreœlanie strategii i procedur jednostek lub
organizacji wobec interesu publicznego, a tak¿e planowanie i wykonawstwo programów dzia³ania, celem uzyskania zrozumienia i akceptacji otoczenia5 nie powinny siê jednak ograniczaæ do jedynie przedstawionego powy¿ej zakresu.
Z uwagi na fakt, i¿ obecnie niemal¿e ka¿da organizacja i pañstwo pos³uguj¹ siê
PR w budowaniu wizerunku oraz tworzeniu po¿¹danych wiêzi z otoczeniem6, nale¿y d¹¿yæ do ró¿nicowania sposobów osi¹gania tych celów.
Niniejszy artyku³ stanowi uzupe³nienie rozwa¿añ poczynionych w pracy poprzedniej7. Stanowi¹c jej logiczn¹ kontynuacjê, skupia siê na zasadach PR w kontekœcie nastêpuj¹cych, przedmiotowych narzêdzi: relacji z obywatelami, komunikacji wewnêtrznej, identyfikacji wizualnej instytucji, wydarzeñ specjalnych,
sponsoringu, badañ i pozyskiwania funduszy.
Wspó³czesnoœæ zdaje siê niejako wymuszaæ na omawianych instytucjach publicznych koniecznoœæ czerpania z rozwi¹zañ zwi¹zanych z omawianymi tu narzêdziami.

1. Przegl¹d narzêdzi public relations: relacje z obywatelami
Za K. Wojcik, „komunikowanie siê, dialog z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ i jej przedstawicielami w ramach public relations ma na celu […] pozyskanie zrozumienia
dla polityki, decyzji i problemów danej organizacji”8. Powy¿sze stwierdzenie ma
kluczowe znaczenie w kontekœcie instytucji publicznych, które nale¿¹ do wszystkich obywateli. Owe zrozumienie uto¿samiaæ wiêc nale¿y z poparciem spo³ecznym tych¿e instytucji.
Komunikowanie siê przedsiêbiorstw ze spo³ecznoœciami lokalnymi jest istotne w rejonach, gdzie przedsiêbiorstwa te posiadaj¹ swoje biura, fabryki czy punkty sprzeda¿y9. W przypadku instytucji publicznych, zasiêg takiej komunikacji
ogarnia ca³y naród. Dotyczy bowiem wszystkich stanowi¹cych go spo³ecznoœci
lokalnych. Projektuj¹c dzia³ania PR nale¿y pamiêtaæ jednoczeœnie, ¿e we
wspó³czesnym œwiecie najmniejsze grupy spo³eczne, a nawet pojedynczy obywatele, mog¹ powa¿nie wp³yn¹æ na wizerunek instytucji publicznej10.
Relacje z obywatelami (community relations), w ujêciu sfery PR, definiowane s¹
jako planowa, aktywna i ci¹g³a wspó³praca ze spo³ecznoœciami lokalnymi, grupami spo³ecznymi oraz ich przedstawicielami na rzecz utrzymywania i poprawiania
5

Seitel F.P.: Public Relations w praktyce, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 10.
Barcik A.: Public relations sztuk¹ zarz¹dzania organizacjami, Zeszyty Naukowe UPH, Seria: Administracja i zarz¹dzanie 2012, nr 93, s. 9.
7
Gromek P., Gikiewicz M., Wróbel R., op. cit.
8
Wojcik K.: Public relations od A do Z, Placet, Warszawa 1997, s. 211.
9
¯bikowska A.: Public relations, PWE, Warszawa 2005, s. 63.
10
Tam¿e, s. 63.
6
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warunków otoczenia, w jakim oni funkcjonuj¹, z ukierunkowaniem na osi¹ganie
korzyœci dla obu stron tych¿e relacji11. W³aœciwe im zasady PR powinny byæ
zwi¹zane z celami instytucji publicznych – celami, których przedmiotem oddzia³ywania s¹ wszyscy obywatele. Zaliczyæ do nich mo¿na12:
– oddzia³ywanie na poziom wiedzy, postawy i oczekiwania obywateli,
– zyskiwanie przychylnoœci opinii publicznej,
– wspieranie gospodarki poprzez zawieranie kontraktów z krajowymi dostawcami,
– wspieranie dzia³añ obywateli w zakresie bezpieczeñstwa, zdrowia, kultury i rozrywki.
S. Harrison wymienia narzêdzia szczegó³owe wykorzystywane w budowaniu
i utrzymywaniu relacji ze spo³ecznoœciami13. Ich uniwersalnoœæ przemawia za zasadnoœci¹ implementacji na grunt relacji instytucje bezpieczeñstwa publicznego
– obywatele. W zwi¹zku z powy¿szym wymieniæ mo¿na:
– stypendia i dotacje przyznawane osobom z ubogich rodzin, zdolnym uczniom,
placówkom oœwiatowym b¹dŸ organizacjom po¿ytku publicznego,
– organizowanie prac projektowych i konkursów z zakresu wiedzy na temat m.in.
bezpieczeñstwa, jego wymiarów, probezpiecznych zachowañ, zagro¿eñ, a tak¿e
sposobów im przeciwdzia³ania i zasad ograniczania ich negatywnych skutków14,
– delegowanie urzêdników i funkcjonariuszy do prac projektowych na rzecz, np.
spo³ecznoœci lokalnych i grup spo³ecznych,
– oferowanie obywatelom tanich b¹dŸ bezp³atnych szkoleñ z dziedzin w³aœciwych przedmiotowi funkcjonowania instytucji,
– udostêpnianie wybranych pomieszczeñ i urz¹dzeñ (np. si³owni, pomieszczenia
socjalnego, ksero),
– organizowanie dni otwartych drzwi,
– wyst¹pienia publiczne przedstawicieli instytucji publicznych, a tak¿e ich udzia³
w posiedzeniach, zebraniach, spotkaniach i dyskusjach zorganizowanych grup
spo³ecznych,
– udzielanie wk³adu finansowego na rzecz poprawy stanu œrodowiska naturalnego,
– wspó³praca z mediami w zakresie propagowania elementów polityki instytucji
– elementów, które uwzglêdniaj¹ interesy obywatelskie.
Instytucje publiczne powinny przyk³adaæ szczególn¹ uwagê do stanu relacji
z obywatelami szczególnie w sytuacjach reagowania na skutki zagro¿eñ bezpieczeñstwa publicznego. W zwi¹zku z tym, nie sposób nie zgodziæ siê z A. ¯bikowsk¹, która twierdzi, ¿e wypadki i katastrofy zagra¿aj¹ce ¿yciu lub zdrowiu
11

Peak B.: Community Relations, [w:] Handbook of Public Relations and Communication, red. Ph.
Lesly, NTC Business Books, Chicago 1998, s. 114.
12
Baskin O., Aronoff C., Lattimore D.: Public Relations. The Profession and the Practice, Wyd.
McGraw Hill, Boston b.r.w., s. 276.
13
Harrison S.: Public relations. An Introduction, Wyd. Routledge, Londyn-Nowy Jork 1995,
s. 127–130.
14
Za przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ coroczne konkursy organizowane przez jednostki organizacyjne Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z zakresu wiedzy po¿arniczej. Laureaci tych konkursów s¹ honorowani w procesach rekrutacji do szeregów funkcjonariuszy tej¿e formacji.
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mieszkañców oraz œrodowisku naturalnemu s¹ jedn¹ z najwa¿niejszych przes³anek podejmowania dialogu z obywatelami w ogóle15. Wyniki jedynie analizy intuicyjnej tego zagadnienia przemawiaj¹ za zasadnoœci¹ traktowania komunikacji
z obywatelami, jako wiod¹cej sfery PR instytucji publicznych w kontekœcie omawianych okolicznoœci.
Podobnie istotna rola uwidacznia siê podczas kryzysów wizerunkowych instytucji publicznych. Jak bowiem twierdzi P.F. Anthonissen, kryzysy wizerunkowe rozwijaj¹ siê b³yskawicznie, a wiadomoœci o nich tak samo szybko obiegaj¹
œwiat. Instytucje publiczne, które zawczasu nie przygotowa³y siê na potencjalny
kryzys wizerunkowy, mog¹ stan¹æ w obliczu bardzo powa¿nych, wrêcz ¿ywotnych, zagro¿eñ:
– bojkotu oferowanych us³ug publicznych,
– roszczeñ s¹dowych,
– utraty zaufania,
– powa¿nych, czêsto trudnych do odbudowania szkód dla wizerunku i reputacji,
– groŸby sankcji wobec przedstawicieli kadry zarz¹dzaj¹cej (prze³o¿onych, dowódców itp.),
– mo¿liwoœci redukcji kadrowych16.
Zasady PR powinny uwzglêdniaæ wszystkie powy¿sze zagro¿enia. Rzecznicy
prasowi i specjaliœci ds. PR musz¹ byæ jednoczeœnie otwarci na stale pojawiaj¹ce
siê w otoczeniu instytucji publicznych nowe wyzwania i zagro¿enia. Udzia³ obywateli w kszta³towaniu ich bie¿¹cego katalogu jest bezsprzeczny.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze rozwa¿ania do zasad PR, w odniesieniu do prawid³owego pos³ugiwania siê kolejnym omawianym narzêdziem, zalicza siê te zebrane w tabeli 1.
Tabela 1. Katalog zasad PR w odniesieniu do sfery: relacje z obywatelami
Katalog zasad public relations w odniesieniu do sfery:
relacje z obywatelami
Zasady uniwersalne

1. Ukierunkowanie na zrozumienie przez obywateli polityki, decyzji i problemów instytucji publicznych.
2.

Uwzglêdnianie w kszta³towaniu przedmiotowych relacji spo³ecznoœci lokalnych, mniejszych grup
spo³ecznych, a tak¿e ogó³u obywateli.

3.

Podnoszenie poziomu wiedzy oraz kszta³towanie postaw i oczekiwañ obywateli.

4.

D¹¿enie do uzyskiwania przychylnoœci opinii publicznej.

5.

Wspieranie gospodarki krajowej w obszarach w³aœciwych zamówieniom publicznym.

6.

Wspieranie dzia³añ obywateli w zakresie bezpieczeñstwa, zdrowia, kultury i rozrywki.

7.

Wspieranie finansowe i rzeczowe osób ubogich, niepe³nosprawnych, zdolnych,
placówek oœwiatowych, organizacji po¿ytku publicznego itp.

8.

Organizacja tanich b¹dŸ bezp³atnych szkoleñ obywateli.

9.

Organizacja drzwi otwartych.
15
16

¯bikowska A.: op. cit., s. 126–127.
Komunikacja kryzysowa, red. P.F. Anthonissen, op. cit., s. 31.
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10.

Anga¿owanie siê przedstawicieli instytucji publicznych w ¿ycie spo³ecznoœci lokalnych i wszystkich
obywateli.

11.

Wspieranie dzia³añ z zakresu ochrony œrodowiska.

12.

Wspó³praca z mediami.
Zasady dodatkowe: stan reagowania instytucji publicznych na przedmiotowe zagro¿enia

13.

Zbieranie informacji na temat bie¿¹cych potrzeb osób poszkodowanych.

14.

Inicjowanie spo³ecznych akcji pomocowych.

15. Anga¿owanie obywateli i koordynacja ich dzia³añ w zakresie eliminacji negatywnych skutków zagro¿eñ bezpieczeñstwa publicznego.
16.

Dialog z przedstawicielami spo³ecznoœci, które ucierpia³y bezpoœrednio b¹dŸ poœrednio.
Zasady dodatkowe: stan kryzysu wizerunkowego instytucji publicznych

17.

Zak³adanie najgorszego mo¿liwego scenariusza przyswojenia przez opiniê publiczn¹ kreowanego
medialnie negatywnego wizerunku instytucji.

18.

Uwzglêdnienie w procesie odbudowy wizerunku udzia³u obywateli, w tym spo³ecznoœci lokalnych
i grup spo³ecznych, które zosta³y bezpoœrednio zwi¹zane ze stanem kryzysu wizerunkowego instytucji
publicznej.

19.

Otwartoœæ na stale pojawiaj¹ce siê spo³eczne zagro¿enia wizerunkowe instytucji.

20.

Koniecznoœæ przygotowania siê instytucji na nadejœcie kryzysu wizerunkowego jeszcze przed
wyst¹pieniem jego symptomów – uwzglêdnienie przy tym ró¿nych scenariuszy w³aœciwych sytuacji
kryzysowych.

îród³o: opracowanie w³asne.

2. Przegl¹d narzêdzi public relations: komunikacja wewnêtrzna
Kolejna sfera PR, to komunikacja wewnêtrzna. Definiowana jest jako ogó³
form komunikacji wewn¹trz organizacji, relatywizowana jednoczeœnie do wymiany informacji pomiêdzy oraz z pracownikami17. Wpisuje siê w wewnêtrzny
PR (internal PR) lub relacje z pracownikami, stanowi¹c tym samym wyraz traktowania urzêdników i funkcjonariuszy instytucji publicznych jako ogniw
³¹cz¹cych te organizacje bezpoœrednio z obywatelami. Podkreœlane jest wiêc znaczenie kszta³towania pozytywnego wizerunku tych¿e instytucji w³aœnie wœród
personelu. Do realizacji tak rozumianego celu s³u¿y w znacznej mierze komunikacja wewnêtrzna18.
Znaczenie omawianej sfery PR ju¿ dawno zosta³o wpisane w system wartoœci
organizacji sektora prywatnego. „Wzrost znaczenia komunikacji wewnêtrznej
obserwuje siê od pocz¹tku XXI w. Wed³ug amerykañskiego magazynu Fortune,
200 firm najbardziej cenionych na œwiatowym rynku wydaje ponad 50% bud¿etu
public relations w³aœnie na komunikacjê z pracownikami”. Przenosz¹c rozwa¿ania na grunt polskich instytucji publicznych, powszechne przekonanie o nieefektywnoœci administracji jest przyczyn¹ d¹¿eñ ku poprawie tego stanu rzeczy w³aœnie poprzez komunikacyjne oddzia³ywanie na pracowników. Z drugiej jednak
strony, wyniki badañ przestrzeni publicznej wskazuj¹ na bardzo niepokoj¹cy
17
Vercic A.T., Vercic D., Sriramesh K.: Internal communication: Definition, parameters, and the
future, Public Relations Review 2012, nr 38, s. 225.
18
¯bikowska A.: op. cit., s. 147.
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fakt nienad¹¿ania instytucji publicznych we wdra¿aniu deklarowanego zainteresowania elementami wewnêtrznego PR19.
Zasady PR zwi¹zane s¹ z traktowaniem komunikacji wewnêtrznej jako sfery
PR, a tym samym z celami instytucji. E.M. Cenker wymienia w tej grupie to¿same z zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi20:
– budowanie lojalnoœci urzêdników i funkcjonariuszy wzglêdem prze³o¿onych
wszystkich szczebli i siebie nawzajem,
– motywowanie do pe³nego anga¿owania siê w podejmowane przez instytucjê
przedsiêwziêcia,
– przeciwdzia³anie negatywnemu postrzeganiu instytucji przez jej pracowników,
– kszta³towanie pozytywnego nastawienia pracowników wszelkich przedsiêwziêæ, w szczególnoœci do udoskonalania rozwi¹zañ ju¿ funkcjonuj¹cych,
– dystrybuowanie informacji o pojawiaj¹cych siê w otoczeniu instytucji wszelkich wyzwaniach i zagro¿eniach po wszystkich elementach jej struktury.
Jak podkreœlaj¹ T.J. Larkin i S. Larkin, komunikacja wewnêtrzna nie mo¿e
byæ jedynie zespo³em dzia³añ podejmowanych przez kadrê zarz¹dcz¹. Kluczowe
dla jej powodzenia jest sprzê¿enie zwrotne. Œwiadczy ono o dialogu w organizacji
pomiêdzy prze³o¿onymi a podw³adnymi21.
W zwi¹zku z powy¿szym, z punktu widzenia pracowników instytucji publicznych, narzêdzia komunikacji wewnêtrznej powinny umo¿liwiaæ:
– bezstresowe i sprawne przekazywanie informacji na drodze prze³o¿ony–pracownik,
– anga¿owanie pracowników w istotne dla instytucji przedsiêwziêcia,
– otwartoœæ prze³o¿onych na pomys³y usprawnieñ i innowacji zg³aszanych przez
pracowników.
Nie jest truizmem stwierdzenie, ¿e powodzenie wymienionych za³o¿eñ zale¿y
z znacznej mierze od przedstawicieli kadry zarz¹dczej. Jak wskazuj¹ wyniki badañ, cechy po¿¹dane pod k¹tem skutecznej i efektywnej komunikacji wewnêtrznej skupiaj¹ siê wokó³ wiedzy i umiejêtnoœci. Prze³o¿eni ró¿nych szczebli organizacyjnych powinni posiadaæ w ich kontekœcie22:
– wiedzê z zakresu komunikacji strategicznej,
– wiedzê z zakresu strategii biznesowej,
– wiedzê z zakresu zarz¹dzania projektami,
– umiejêtnoœci dziennikarskie,
– umiejêtnoœæ pracy w grupie,
– umiejêtnoœci miêdzykulturowe,
– wiedzê ogóln¹ z zakresu zarz¹dzania,
– umiejêtnoœci dyplomatyczne i mediacyjne,
19
Dêbska B., Duda A.: Znaczenie komunikacji wewnêtrznej dla funkcjonowania urzêdu, [w:] Public relations miast i regionów, red. A. Duda, Difin, Warszawa 2010, s. 113.
20
Cenker E.M., Public relations, Wyd. WSB, Poznañ 2000, s. 32.
21
Larkin T.J., Larkin S., Communicating Change: Winning Employee Support for Business Goals,
Wyd. McGraf-Hill, Nowy Jork 1994.
22
Vercic A.T., Vercic D., Sriramesh K.: dz. cyt., s. 227.
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– umiejêtnoœci autoprezentacyjne,
– umiejêtnoœci coachingowe,
– umiejêtnoœci biznesowe.
Jak ju¿ wspomniano, zasady PR opieraj¹ siê o prawid³owe korzystanie z narzêdzi PR. W ramach komunikacji wewnêtrznej w instytucjach publicznych mo¿na
mówiæ o nastêpuj¹cych narzêdziach szczegó³owych23:
– zebrania i spotkania z prze³o¿onymi ró¿nych szczebli,
– nieformalne wizyty sk³adane przez kierownictwo pracownikom podczas pracy,
– regularnie wydawane publikacje (biuletyny, gazetki, magazyny),
– wydawnictwa ukazuj¹ce siê nieregularnie (m.in. foldery informacyjne, informatory, listy otwarte, notatki s³u¿bowe, broszury, raporty),
– tablice og³oszeñ,
– Intranet.
Oprócz tych wymienionych przez R. Bevana, warto wspomnieæ o ca³ej p³aszczyŸnie potrzeb socjalnych pracowników. P³aszczyzna ta stanowi obszar budowania podwalin pod skuteczn¹ i efektywn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹, tym samym trwa³ych relacji instytucji z jej pracownikami. Za A. ¯bikowsk¹ mo¿na
wiêc rozszerzyæ katalog w³aœciwych narzêdzi szczegó³owych o wykupowanie pracownikom pakietów us³ug medycznych, pakietów zajêæ sportowych, organizowanie imprez integracyjnych, wspólnego upamiêtniania œwi¹t narodowych i religijnych, wydawanie bonów pieniê¿nych z okazji ró¿nych uroczystoœci, stosowanie polityki motywacyjnej (nagrody roczne, dodatki motywacyjne itp.)24.
Narzêdzi komunikacji wewnêtrznej nale¿y równie¿ poszukiwaæ w dynamicznie zmieniaj¹cym siê otoczeniu technologicznym organizacji. Podkreœlaj¹ to wyniki analizy raportu z badañ przeprowadzonych przez GFMP i PRoto.pl25. Wynika z nich, ¿e organizacje, w tym instytucje publiczne, wykorzystuj¹ w celach
komunikacji wewnêtrznej szerokie mo¿liwoœci Internetu:
– fora dyskusyjne dla pracowników,
– mo¿liwoœci komentowania artyku³ów, opinii, wytycznych i instrukcji,
– czaty,
– wewnêtrzne portale spo³ecznoœciowe,
– blogi pracowników,
– blogi pracodawcy i/lub prze³o¿onych wy¿szego szczebla.
Opieraj¹c siê na powy¿szych rozwa¿aniach, mo¿na podj¹æ w tym miejscu próbê zebrania zasad PR, które nawi¹zuj¹ do prawid³owego pos³ugiwania siê narzêdziami szczegó³owymi komunikacji wewnêtrznej. Katalogowe ich ujêcie przedstawiono w tabeli 2.
23

Bevan R.: Employee Communication, [w:] Lesly’s Handbook of Public Relations and Communications, red. P. Lesly, Wyd. NTC Business Books, Chicago 1998, s. 207–230.
24
¯bikowska A.: dz. cyt., s. 150.
25
Komunikacja wewnêtrzna w Polsce 2011-2012, Raport GFMP i PRoto.pl, http://www.proto.pl/raport _proto/info?itemId=104010&rob=Komunikacja_wewnetrzna _w_Polsce_2011-2012_-_raport_GFMP_i_PRoto. pl,21.03.13 r.
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Tabela 2. Katalog zasad PR w odniesieniu do sfery: relacje z obywatelami
Katalog zasad public relations w odniesieniu do sfery:
komunikacja wewnêtrzna
Zasady uniwersalne

1.

Zachêcanie pracowników do zg³aszania pomys³ów.

2.

Anga¿owanie pracowników w wypracowywanie rozwi¹zañ.

3.

Stwarzanie pracownikom mo¿liwoœci zadawania pytañ.

4.

Pytanie pracowników o opinie we wszystkich kluczowych kwestiach instytucji.

5.

Zachêcanie pracowników do krytyki konstruktywnej projektowanych rozwi¹zañ
(np. organizacyjnych).

6.

Zwiêkszanie otwartoœci osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych na nawi¹zywanie
dialogu z pracownikami.

7.

Uwzglêdnianie zg³aszanych przez pracowników uwag i pomys³ów, szczególnie tych innowacyjnych.

8.

Wykorzystywanie mo¿liwoœci Internetu w komunikacji wewnêtrznej.

9.

Podejmowanie dzia³añ integruj¹cych pracowników.

10.

Koniecznoœæ monitorowania nastrojów pracowników, a tym samym zdrowia organizacji.

11.

Dba³oœæ o atrakcyjnoœæ miejsca pracy.

12.

Komunikowanie wszelkich zmian w organizacji.

13.

Koniecznoœæ doskonalenia komunikacji dó³ – góra (bottom up).

14.

Zwracanie uwagi na posiadane kompetencje komunikacyjne podczas rekrutacji pracowników
z przeznaczeniem na stanowiska kierownicze oraz s³u¿b PR.

15.

Rozwój kompetencji komunikacyjnych wœród prze³o¿onych i osób odpowiedzialnych za PR
w instytucji.
Zasady dodatkowe: stan reagowania instytucji publicznych na przedmiotowe zagro¿enia

16.

Koniecznoœæ optymalizacji komunikacji dó³ – góra (bottom up) oraz góra – dó³ (top down).

17.

Wyczulenie na potrzeby pracowników i zg³aszane przez nich problemy.

18.

Wyczulenie na zg³aszane przez pracowników innowacyjne pomys³y dotycz¹ce poprawy
wizerunku instytucji.

Zasady dodatkowe: stan kryzysu wizerunkowego instytucji publicznych

19.

Aktywne zaanga¿owanie pracowników w poprawê wizerunku instytucji.

20.

Otwartoœæ pracodawcy (decydenta) na bezpoœredni¹ komunikacjê z pracownikami, w szczególnoœci
pracownikami najni¿szych szczebli struktur organizacyjnych.

îród³o: opracowanie w³asne.

3. Przegl¹d narzêdzi public relations: identyfikacja wizualna
instytucji
Identyfikacjê wizualn¹ instytucji (corporate identity) definiuje siê jako zbiór
znaczeñ wizualnych, dziêki którym jest ona identyfikowana i opisywana przez
sam¹ siebie, jak równie¿ przez podmioty z jej otoczenia26. Innymi s³owy, to elementy wp³ywaj¹ce na obraz (wizerunek) instytucji, widziany oczami zarówno jej
samej, jak i przedstawicieli otoczenia, w którym funkcjonuje.
26

Rutitis D., Batraga A., Muizniece L., Ritovsa K.: Management of corporate identity dimensions
in the health care, Procedia – Social and Behavioral Sciences 2012, nr 58, s. 996.
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M. Tabernacka27 sugeruje, by elementów znaczeniowych instytucji doszukiwaæ siê w jej symbolach, emblematach, herbach, flagach, logo, charakterystycznych krojach czcionek wykorzystywanych w korespondencji s³u¿bowej, kroju
umundurowania funkcjonariuszy, a nawet wystroju wnêtrz obiektów budowlanych. Nie jest wiêc odwa¿nym stwierdzenie, ¿e holistyczne zarz¹dzanie identyfikacj¹ wizualn¹ instytucji to niezwykle z³o¿one wyzwanie. Od wielu lat znajduje
siê ponadto w obszarze zainteresowañ praktyków PR28.
W kontekœcie budowania identyfikacji wizualnej instytucji warto wiêc skupiæ
siê na nastêpuj¹cych, odpowiadaj¹cych im, szczegó³owych zasadach:
– herby i flagi (podkreœlanie znaczenia uroczystoœci i œwi¹t, przestrzeganie obowi¹zku otaczania szacunkiem oraz czci¹ barw narodowych i wizerunku or³a
bia³ego, oznaczanie herbem wszystkich elementów s³u¿¹cych identyfikacji
podmiotu, d¹¿enie do pozyskania akceptacji herbów i flag przez obywateli, zapewnianie obecnoœci instytucji w œwiadomoœci obywateli poprzez tzw. public
placement29),
– logo (zachowanie spójnoœci z herbami i innymi symbolami identyfikuj¹cymi,
wykorzystywanie do celów publicity, zrelatywizowanie z identyfikacj¹, pozycj¹
i zakresem zadañ instytucji publicznej, d¹¿enie do spo³ecznej akceptacji logo,
korzystanie w kontaktach miêdzynarodowych, zamieszczanie w materia³ach
reklamowych instytucji),
– wzornictwo (in design: zindywidualizowana i rozpoznawalna linia wzornicza
bêd¹ca u³atwieniem identyfikacji wizualnej, kodowanie istotnych wartoœci
i symboli, zamieszczanie w materia³ach reklamowych i urzêdowych instytucji,
konsekwencja w stosowaniu linii wzorniczej, d¹¿enie do nadania instytucjom
pe³nych praw w³asnoœci nad lini¹ wzornicz¹),
– nazwa instytucji i ich organów (identyfikowalnoœæ zadañ i funkcji, wskazywanie na charakter struktury w³adz publicznych, przestrzeganie regulacji prawnych, które szczegó³owo traktuj¹ o nazwach niektórych instytucji),
– nazwy funkcji oraz tytu³y zawodowe i kurtuazyjne (sformalizowanie nadawania
tytu³ów zwi¹zanych z realizowan¹ funkcj¹, przestrzeganie regulacji prawnych
dotycz¹cych pos³ugiwania siê prawnie sformalizowanymi tytu³ami, u¿ywanie
tytu³ów kurtuazyjnych podczas uroczystoœci oraz w korespondencji o oficjalnym charakterze),
– aspekty architektoniczne obiektów instytucji publicznych (powi¹zanie
z funkcj¹ i pozycj¹ instytucji, to¿samoœci¹ spo³ecznoœci, w której ta instytucja
funkcjonuje, a tak¿e tradycj¹ i kultur¹, wywieranie pozytywnego wra¿enia, kreowanie wizerunku spójnego z za³o¿eniami ustrojowymi pañstwa, architektoni27

Tabernacka M.: Elementy wizerunku maj¹ce znaczenie dla identyfikacji podmiotów sfery publicznej, [w:] Public relations w sferze publicznej, op. cit., s. 159.
28
Schmitt B.H., Simonson A., Marcus J.: Managing Corporate Image and Identity, Long Range
Planning 1995, nr 5, s. 82.
29
Okreœlenie public placement oznacza umieszczanie elementu umo¿liwiaj¹cego identyfikacjê
przyk³adowo w filmach, publikacjach, obrazach itp.
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czne oferowanie wartoœci30, wykorzystywanie w autoprezentacji instytucji, zachowanie zasad estetyki),
– wystrój wnêtrz (wystrój identyfikuj¹cy instytucjê, planowe wykorzystywanie
symboli, przyjazne i funkcjonalne urz¹dzenie recepcji – pierwszego miejsca fizycznego kontaktu petenta z instytucj¹, aran¿acja poczekalni zgodnie z oczekiwaniami petentów),
– dokumenty firmowe (wykorzystywanie firmowych papierów, wizytówek i kopert w kontaktach oficjalnych z interesariuszami).
Realizacja powy¿szych elementów mo¿e mieæ istotny wp³yw na kszta³towanie
pierwszego doœwiadczenia obywatela w stycznoœci z instytucj¹ publiczn¹. Dodatkowo, mo¿e utrwalaæ jej wizerunek w oczach szeroko rozumianej opinii publicznej. Zasadnym jest stwierdzenie, ¿e sprawne wykorzystanie omawianego narzêdzia PR to swego rodzaju klucz do budowania po¿¹danego wizerunku urzêdu,
s³u¿by, inspekcji b¹dŸ stra¿y.
Ogólne zasady PR, w odniesieniu do identyfikacji wizualnej instytucji publicznej, zosta³y zebrane w tabeli 3.
Tabela 3. Katalog zasad PR w odniesieniu do sfery: identyfikacja wizualna instytucji
Katalog zasad public relations w odniesieniu do sfery:

identyfikacja wizualna instytucji
Zasady uniwersalne

1.
Konsekwentne stosowanie elementów identyfikacji wizualnej.
2. Dba³oœæ o akceptacjê elementów identyfikacji wizualnej przez pracowników instytucji oraz obywateli.
3.
Uœwietnianie symbolami pañstwowymi i instytucji uroczystoœci.
4.
Otaczanie czci¹ i szacunkiem symboli pañstwowych.
5.
Prowadzenie dzia³añ z zakresu public placement.
6.
Utrzymywanie spójnoœci pomiêdzy poszczególnymi elementami identyfikacji wizualnej instytucji
oraz funkcj¹ i zadaniami instytucji, któr¹ one identyfikuj¹ wizualnie.
7.
Sformalizowanie nadawania tytu³ów zwi¹zanych z realizowan¹ funkcj¹ w poszczególnych
instytucjach.
13. Przestrzeganie regulacji prawnych dotycz¹cych pos³ugiwania siê prawnie sformalizowanymi tytu³ami.
14.
U¿ywanie tytu³ów kurtuazyjnych podczas uroczystoœci oraz w korespondencji
o oficjalnym charakterze.
15.
Dostosowywanie nazw instytucji i ich organów do charakteru realizowanych zadañ i miejsca
w strukturach pañstwa.
16.
Wystrój wnêtrz obiektów wchodz¹cych w sk³ad architektury instytucji publicznych dostoswany
do preferencji i potrzeb petentów.
17.
Stosowanie zasad estetyki w procesie projektowania przedmiotowych elementów.
Zasady dodatkowe: stan reagowania instytucji publicznych na przedmiotowe zagro¿enia

18.

Odwo³ywanie siê do wyra¿anych za pomoc¹ elementów identyfikacji wizualnej instytucji wartoœci.

19.
20.
21.

Odwo³ywanie siê do wyra¿anych za pomoc¹ elementów identyfikacji wizualnej instytucji wartoœci.
Monitoring stanu poszanowania symboli pañstwowych.
Identyfikowanie koniecznoœci zmiany identyfikacji wizualnej instytucji celem odbudowy wizerunku.

Zasady dodatkowe: stan kryzysu wizerunkowego instytucji publicznych

îród³o: opracowanie w³asne.
30

Basista A.: Architektura i wartoœci, Wyd. TAiWPN Universitas, Kraków 2009, s. 39.
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4. Przegl¹d narzêdzi public relations: wydarzenia specjalne
Wydarzenia specjalne to wszelkiego rodzaju przedsiêwziêcia organizowane
przez instytucje publiczne. Skierowane s¹ do wybranych grup otoczenia. Umo¿liwiaj¹ aktywny w nich udzia³ obu stronom procesu komunikacji instytucja publiczna – otoczenie31. Jak podkreœla M. Tabernacka, powinny byæ one stosowane
przez instytucje publiczne, z uwagi na swoj¹ potencjalnie wysok¹ skutecznoœæ
komunikacyjn¹32.
Istnieje wiele okazji do organizowania wydarzeñ specjalnych. Do najpowszechniejszych w kontekœcie szeroko rozumianego bezpieczeñstwa publicznego
zalicza siê33:
– wspieranie promocji instytucji publicznych i oferowanych przez nie us³ug publicznych,
– wprowadzanie nowego asortymentu b¹dŸ modyfikacja ju¿ istniej¹cych us³ug
publicznych,
– skupianie zainteresowania mediów,
– potrzeba dotarcia do kluczowych interesariuszy otoczenia rozwa¿anych instytucji (liderów opinii publicznej, liderów spo³ecznoœci lokalnych, inwestorów
itp.),
– nawi¹zywanie bezpoœredniego kontaktu z obywatelami, celem analizy i identyfikacji ich potrzeb.
W ramach sfery PR: wydarzenia specjalne wyró¿nia siê nastêpuj¹ce narzêdzia
szczegó³owe i wybrane, odpowiadaj¹ce im zasady PR34:
– konferencje (zabieganie o wspó³organizatorów z krêgów naukowo-badawczych
uczelni wy¿szych i samodzielnych instytutów badawczych, poruszanie tematów aktualnych i istotnych, rozpowszechnianie materia³ów pokonferencyjnych
do mo¿liwie najszerszego grona odbiorców, anga¿owanie mediów w promowanie tego rodzaju inicjatyw),
– debaty publiczne (umo¿liwianie obywatelom, grupom spo³ecznym oraz spo³ecznoœciom lokalnym zawierania umów spo³ecznych, organizacja debat przy
bezpoœrednim dostêpie obywateli, anga¿owanie ró¿nych rodzajów mediów,
implementacja rozwi¹zañ internetowego PR na grunt organizacji debat publicznych),
– debaty przedstawicieli w³adzy (relacjonowanie medialne przebiegu debat, d¹¿enie do sk³adania wi¹¿¹cych deklaracji na oczach opinii publicznej, odchodzenie
od odwo³ywania siê do spo³ecznych emocji, poruszanie problemów natury publicznej o du¿ej wadze, a tak¿e zachowywanie równowagi pomiêdzy zgadzaniem siê a polemizowaniem, zachowywanie równowagi pomiêdzy tym, czego
31
32
33
34

¯bikowska A.: op. cit., s. 120.
Tabernacka M.: Wydarzenia, [w:] Public relations w sferze publicznej, op. cit., s. 515.
¯bikowska A.: op. cit., s. 121.
Tabernacka M.: Wydarzenia…, s. 516–534.
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obserwatorzy oczekuj¹, a tym, co mo¿e ich zaskoczyæ, unikanie agresji werbalnej, a tym bardziej niewerbalnych jej przejawów)35,
konferencje prasowe (jako instrument media relations),
festyny (stwarzanie okazji do wspólnego œwiêtowania przez wszystkich cz³onków danej spo³ecznoœci, prezentowanie osi¹gniêæ i mo¿liwoœci podmiotów sfery publicznej, otwartoœæ na nawi¹zywanie bezpoœrednich relacji decydentów
z obywatelami, organizacja tego rodzaju przedsiêwziêæ w dni wolne od pracy,
wykorzystywanie kontekstu kulturowego organizacji festynów),
koncerty (zachowanie spójnoœci pomiêdzy rodzajem muzyki a preferencjami
przedstawicieli lokalnych spo³ecznoœci, nawi¹zywanie do wydarzeñ istotnych
z punktu widzenia tych¿e spo³ecznoœci, wykorzystywanie zwi¹zków artystów
z miejscem organizacji koncertu, prezentowanie profesjonalizacji podmiotów
sfery publicznej, w szczególnoœci s³u¿b mundurowych, udzia³ obywateli w procesie ustalania szczegó³ów organizacyjnych koncertu – konkretnego wykonawcy, daty, repertuaru itp.),
zawody i imprezy sportowe (aktywne stymulowanie chêci obywateli do podejmowania tego rodzaju dzia³añ, nawi¹zywanie do dyscyplin sportowych, które
interesuj¹ spo³eczeñstwo oraz spo³ecznoœci lokalne, aktywne anga¿owanie obywateli w zawody i imprezy sportowe kosztem jedynie biernego ich uczestnictwa, zapewnianie pomocy w logistycznej oprawie, obejmowanie honorowym
patronatem, prezentowanie profesjonalizacji podmiotów sfery publicznej,
w szczególnoœci s³u¿b mundurowych),
wystawy i wernisa¿e (wspieranie istotnych dla instytucji rodzajów dzia³alnoœci
oraz promowanie okreœlonych produktów, otwartoœæ na organizacjê wystaw
miêdzynarodowych o du¿ym wydŸwiêku medialnym),
dni otwarte (informowanie o bie¿¹cej dzia³alnoœci instytucji, wydawanie materia³ów promocyjnych, organizacja dodatkowych punktów obs³ugi petenta, zapewnienie poczêstunku i miejsca do odpoczynku, organizacja konkursów
i gier, otwartoœæ na identyfikacjê potrzeb obywateli i sugestie dotycz¹ce poprawy sprawnoœci funkcjonowania instytucji, mo¿liwoœæ spotkania obywateli
z kierownikiem instytucji),
dy¿ury w redakcjach i czaty online (przygotowanie na zadawanie pytañ w nieoficjalnej, bezpoœredniej formie, zrelatywizowanie do aktualnych, wa¿nych dla
obywateli wydarzeñ, publikacja zapisu treœci merytorycznych dy¿uru lub czatu,
koniecznoœæ przewidywania kierunków potencjalnych ataków oraz profilów
psychologicznych i spo³ecznych atakuj¹cych osób, wychodzenie z omawian¹
inicjatyw¹ jeszcze przed zwróceniem przez media uwagi na fakt jej zasadnoœci),
targi (prezentowanie pe³nego, a szczególnie unikatowego potencja³u instytucji
publicznych, otwartoœæ na nawi¹zywanie kontaktów, obejmowanie patronatem
tego rodzaju przedsiêwziêæ organizowanych przed podmioty niepubliczne),
35

Flis J.: Samorz¹dowe public relations, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 87–88.
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– aukcje na spo³ecznie u¿yteczny cel (nag³aœnianie medialne, odwo³ywanie siê
ocenianych spo³ecznie jako pozytywne wartoœci i idei),
– akcje spo³eczne (zrelatywizowanie do aktualnych, istotnych dla obywateli wydarzeñ i problemów, obejmowanie honorowym patronatem, anga¿owanie mediów, anga¿owanie do wspó³organizacji podmioty pozarz¹dowe oraz po¿ytku
publicznego),
– udzia³ obywateli w posiedzeniach organów instytucji publicznych (zapewnienie aktywnego udzia³u obywateli w procesie decyzyjnym, otwartoœæ na zg³aszane uwagi i wyg³aszane opinie, tworzenie organów kolegialnych sk³adaj¹cych siê
z przedstawicieli ró¿nych opcji politycznych, grup fachowców, osób ze zró¿nicowanym kapita³em spo³ecznym i kulturowym).
Warto wspomnieæ o rozwijaj¹cej siê wspó³czeœnie w Polsce bran¿y – event marketingu. Polega na organizacji eventów – spotkañ, mniej b¹dŸ bardziej formalnych, celem nawi¹zywania kontaktu pomiêdzy producentami us³ug (tu us³ug
publicznych) a ich odbiorcami. Uznawany jest obecnie za jeden z najskuteczniejszych sposobów dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Nadaj¹c mu natomiast
spektakularny charakter, mo¿na z powodzeniem realizowaæ cele marketingowe,
s³u¿¹ce budowaniu wizerunku i kszta³towaniu opinii publicznej36. Nawi¹zuj¹c
do narzêdzi szczegó³owych opisanych w niniejszym rozdziale, event marketing
mo¿e s³u¿yæ ich holistycznemu ujêciu, z zarz¹dzaniem eventami w³¹cznie.
Bior¹c pod uwagê charakter sfery PR, jak¹ s¹ wydarzenia specjalne, a tak¿e
uwzglêdniaj¹c charakter i obszary zastosowañ przedmiotowych narzêdzi, warto
zestawiæ w postaæ katalogow¹ ogólne zasady PR, z jakich powinny korzystaæ instytucje publiczne we wszystkich stanach swojego funkcjonowania. Propozycja
takiego katalogu zosta³a zobrazowana w tabeli 4.
Tabela 4. Katalog zasad PR w odniesieniu do sfery: wydarzenia specjalne
Katalog zasad public relations w odniesieniu do sfery:
wydarzenia specjalne
Zasady uniwersalne

1.

Koniecznoœæ identyfikacji grup odbiorców wydarzeñ specjalnych.

2.

Poszukiwanie okazji do organizowania wydarzeñ specjalnych.

3.

Zabieganie o wspó³organizatorów z krêgów naukowo-badawczych uczelni wy¿szych
i samodzielnych instytutów badawczych.

4.

Nawi¹zywanie do tematów, problemów aktualnych i istotnych.

5.

Anga¿owanie mediów w promowanie tego rodzaju inicjatyw.

6.

Prezentowanie osi¹gniêæ i mo¿liwoœci podmiotów sfery publicznej.

7.

Otwartoœæ na nawi¹zywanie bezpoœrednich relacji decydentów z obywatelami.

8.

Aktywne stymulowanie chêci obywateli do podejmowania tego rodzaju dzia³añ.

9.

Aktywne anga¿owanie obywateli.
36

Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, red. A. Grzegorczyk,
Wyd. WSP, Warszawa 2009, s. 55–56.
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10.

Obejmowanie honorowym patronatem.

11.

Prezentowanie profesjonalizacji podmiotów sfery publicznej, w szczególnoœci s³u¿b mundurowych.

12.

Wspieranie istotnych z punktu widzenia instytucji rodzajów dzia³alnoœci oraz promowanie
okreœlonych produktów.

13.

Otwartoœæ na organizacjê wystaw miêdzynarodowych o du¿ym wydŸwiêku medialnym.

14.

Zapewnienie aktywnego udzia³u obywateli w procesie decyzyjnym.

15.

Tworzenie organów kolegialnych sk³adaj¹cych siê z przedstawicieli ró¿nych opcji politycznych,
grup fachowców, osób z ró¿nym kapita³em spo³ecznym i kulturowym.
Zasady dodatkowe: stan reagowania instytucji publicznych na przedmiotowe zagro¿enia

17.

Wspieranie organizacji akcji spo³ecznych.

18.

Uwypuklanie pozytywnych elementów wizerunku instytucji i jej ocenianych przez spo³eczeñstwo
pozytywnie osi¹gniêæ.

19.

Odwo³ywanie siê w swoich dzia³aniach do wartoœci szczególnie cenionych spo³ecznie.

Zasady dodatkowe: stan kryzysu wizerunkowego instytucji publicznych

îród³o: opracowanie w³asne.

5. Przegl¹d narzêdzi public relations: sponsoring
Sponsoring to wspieranie przez instytucjê wszelkiego rodzaju przedsiêwziêæ,
celem kreowania budz¹cego zaufanie wizerunku w³asnego. Ukierunkowany jest
równie¿ na pozyskiwaniu sympatii opinii publicznej37.
K. Wojcik rozwija tê definicjê o celowe przekazywanie przez sponsora na
rzecz strony sponsorowanej pieniêdzy, dóbr rzeczowych, us³ug, a nawet wiedzy
i doœwiadczenia, dla osi¹gniêcia okreœlonych celów, bêd¹cego skutkiem odwzajemnienia ze strony przyjmuj¹cej œwiadczenia38.
Warto przytoczyæ jeszcze jedn¹ definicjê sponsoringu. Mówi ona o ogóle
dzia³añ gospodarczych i finansowych na rzecz osób lub organizacji (w tym organizacji po¿ytku publicznego), wspieraj¹cych ró¿ne, spo³ecznie akceptowalne
dziedziny ¿ycia. Sponsor uzyskuje dziêki temu mo¿liwoœæ wykorzystywania skojarzeñ z dzia³alnoœci¹ wspieranych podmiotów, co pomaga w osi¹ganiu jego celów PR39.
Celowo nie definiuje siê obszarów w³aœciwych dzia³aniom sponsoringowym,
poniewa¿ powinny one wynikaæ z bie¿¹cych analiz otoczenia instytucji, w tym
pojawiaj¹cych siê w nim wyzwañ i zagro¿eñ. Z praktycznego punktu widzenia,
do tych najczêœciej wykorzystywanych zalicza siê sport, media, kulturê i sztukê,
edukacjê, dzia³alnoœæ charytatywn¹ oraz wydarzenia lokalne40, aczkolwiek nie
stanowi¹ one katalogu zamkniêtego.
37

Rozwadowska B.: Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2002, s. 244.
38
Wojcik K.: op. cit., s. 175.
39
Datko M.: Sponsoring jako narzêdzie promocji, Marketing i Rynek 1995, nr 7–8.
40
¯bikowska A.: op. cit., s. 108.
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P. De Pelsmacker, M. Geuens, I.J. Van den Bergh wyró¿niaj¹ trzy rodzaje
sponsoringu:
– wydarzeñ,
– mediów,
– dobrej sprawy41.
Pierwsza grupa dzia³añ odnosi siê do wspierania sportu, kultury, sztuki i rozrywki – ogólnie rzecz ujmuj¹c aspektów ¿ycia, które interesuj¹ bardzo szerok¹
rzeszê odbiorców. Podmiotami sponsorowanymi s¹ czêsto dru¿yna, reprezentacja, zespó³, poszczególni sportowcy. W zamian mo¿na liczyæ na firmowanie znanym nazwiskiem us³ug instytucji, a tak¿e wykorzystywanie podmiotu sponsorowanego w materia³ach i wydarzeniach promocyjnych sponsora.
Sponsoring mediów polega na promowaniu w³asnego wizerunku przy wykorzystaniu g³ównie telewizji, radia, prasy i Internetu. Znak (logo) sponsora pojawia siê w nich czêsto przy okazji nadawania audycji i programów, b¹dŸ publikowany jest w materia³ach informacyjnych (w prasie, na stronach internetowych).
Organizacje sponsorowane spodziewaj¹ siê w zamian przewa¿nie fundowania nagród dla uczestników konkursów lub finansowania dzia³alnoœci bie¿¹cej.
Ostatni z rodzajów sponsoringu, tzw. dobrej sprawy, ukierunkowany jest na finansowanie dzia³añ w zakresie realizacji celów spo³ecznie akceptowalnych.
Wœród podmiotów sponsorowanych wymienia siê miêdzy innymi fundacje charytatywne, zdolnych uczniów, studentów i naukowców, dzieci z ubogich rodzin,
osoby z niepe³nosprawnoœciami, osoby poszkodowane wskutek nieszczêœliwych
wypadków b¹dŸ zdarzeñ. Nie wszystkie wskazane powy¿ej podmioty s¹ w stanie
odwdziêczyæ siê sponsorowi bezpoœrednio za okazan¹ pomoc. Wykorzystanie mediów rekompensuje t¹ niemoc, poprzez ukazanie instytucji w dobrym œwietle,
poœród osób i organizacji spiesz¹cych z pomoc¹ potrzebuj¹cym.
Zasady PR, które nawi¹zuj¹ do sponsoringu, powinny skupiaæ siê na elementach definicji tego narzêdzia, wspieraæ siê równie¿ na jego rodzajach. Zobrazowane to zosta³o w tabeli 5.
Tabela 5. Katalog zasad PR w odniesieniu do sfery: sponsoring
Katalog zasad public relations w odniesieniu do sfery:
sponsoring
Zasady uniwersalne

1.

Bie¿¹ca analiza zasobów przeznaczonych na ewentualne dzia³ania sponsoringowe.

2.

Skupianie siê na dziedzinach ¿ycia interesuj¹cych z punktu widzenia obywateli.

3.

Anga¿owanie w promocjê dzia³añ sponsoringowych ró¿nych rodzajów mediów
(telewizji, radia, prasy, mediów spo³ecznoœciowych).

4.

Budowanie postawy otwartoœci instytucji (w tym pracowników, którym przypadnie w udziale
realizacja zadañ dodatkowych na rzecz podmiotu sponsorowanego) na dzia³ania sponsoringowe.

41

De Pelsmacker P., Geuens M., Van den Bergh J.: Marketing Communication, Wyd. Pearson Education Ltd., Harlow 2001, s. 280–285.
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Poszukiwanie podmiotów, na rzecz których warto podj¹æ sponsoring, z jednoczesnym ukierunkowaniem na realizacjê w³asnych celów PR.
Zasady dodatkowe: stan reagowania instytucji publicznych na przedmiotowe zagro¿enia

6.

Wspieranie dzia³añ po¿ytku publicznego.

7.

Finansowanie specjalistycznego sprzêtu ratowniczego na bie¿¹ce potrzeby s³u¿b eliminuj¹cych
negatywne skutki zagro¿eñ.

8.

Organizowanie akcji pomocowych.
Zasady dodatkowe: stan kryzysu wizerunkowego instytucji publicznych

9.

Uwypuklanie pozytywnych elementów wizerunku instytucji i jej ocenianych pozytywnie
przez spo³eczeñstwo osi¹gniêæ.

10.

Odwo³ywanie siê w swoich dzia³aniach do wartoœci szczególnie cenionych spo³ecznie.

îród³o: opracowanie w³asne.

6. Przegl¹d narzêdzi public relations: badania
Sfera badañ mo¿e byæ dla instytucji publicznych kolejnym obszarem dzia³añ
PR42. Uwidacznia siê w tym przypadku wp³yw wszystkich obszarów wiedzy,
z których wywodzi siê dorobek PR: komunikacji, marketingu i zarz¹dzania.
Obowi¹zuj¹cy w Polsce stan prawny nadaje instytucjom publicznym w znacznym zakresie ich dzia³alnoœci charakter organizacji non-profit. W zwi¹zku z powy¿szym, badania w duchu PR mog¹ byæ przez nie realizowane za pomoc¹43:
– identyfikacji nastawienia i zachowañ interesariuszy instytucji publicznej w stosunku do œwiadczonych przez ni¹ us³ug publicznych oraz do niej samej,
– prowadzenia pomiarów tych¿e nastawieñ i zachowañ,
– wspó³pracy oraz mentoringu organizacji lub przedsiêwziêæ naukowych,
– wspierania inicjatyw naukowo-badawczych (np. honorowy patronat),
– wchodzenia w sk³ad konsorcjów realizuj¹cych zadania naukowo-badawcze,
– rozpowszechniania wyników badañ,
– wdra¿ania podejœcia projektowego w dzia³alnoœæ organizacji.
Oczywistym jest, ¿e wspomniana znajomoœæ nastawienia i zachowañ interesariuszy powinna byæ wynikiem analizy strategicznej otoczenia instytucji publicznej. Prowadzenie przedmiotowych pomiarów pozwala natomiast monitorowaæ
na bie¿¹co w³aœciwy wizerunek i jego elementy. Jest to niezwykle przydatne
w kontekœcie okreœlania skutecznoœci ju¿ zastosowanych rozwi¹zañ PR, a tak¿e
projektowania ich odpowiedników na przysz³oœæ.
Wspó³praca oraz mentoring organizacji naukowych lub realizowanych przez
nie przedmiotowych przedsiêwziêæ to niezwykle wartoœciowa forma osi¹gania celów PR. Przemawia za tym fakt, ¿e uczelnie wy¿sze w opinii publicznej maj¹ bar42

Œwi¹tecki A.: Zintegrowane komunikowanie marketingowe, Wyd. Best Eastern Plaza Hotels,
Warszawa 2001, s. 93–94.
43
Rozbudowanie w tym miejscu koncepcji Wilcoksa, Aulta i Agee’a wskazuje na istotny obszar
dzia³alnoœci instytucji publicznych. Z jednej strony badaj¹ one swoje otoczenie, z drugiej natomiast wpisuj¹ siê w przedsiêwziêcia naukowe realizowane na ró¿nych p³aszczyznach, w tym w obszarze nauk
o bezpieczeñstwie.
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dzo wyraŸnie zarysowan¹ podmiotowoœæ i to¿samoœæ. Ponadto, uczelnie jako placówki z przewa¿nie d³ug¹ tradycj¹, zapleczem kadry naukowej, kszta³c¹ce
studentów i przygotowuj¹ce ich do podjêcia pracy, mog¹ to czyniæ na potrzeby
instytucji publicznych, w tym tych w³aœciwych bezpieczeñstwu publicznemu
(np. Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie)44.
Publiczne wspieranie inicjatyw naukowo-badawczych (np. nadawanie honorowego patronatu badaniom naukowym) mo¿e skutkowaæ efektem synergii we
wspó³pracy z przedstawicielami œrodowisk naukowych. Z jednej strony osoby te
zyskuj¹ sprzymierzeñca w zdobywaniu materia³ów badawczych. Z drugiej natomiast, sprzymierzeniec ten – instytucja publiczna – ma mo¿liwoœæ rozpowszechniania swoich elementów identyfikacji wizualnej za poœrednictwem szanowanego w oczach opinii publicznej grona naukowców. Instytucja taka kojarzona jest
równie¿ ze wspieraniem pozytywnie ocenianego przez spo³eczeñstwo rozwoju
naukowego pañstwa.
Wchodzenie w sk³ad konsorcjów realizuj¹cych zadania naukowo-badawcze
mo¿e dodatkowo potêgowaæ opisane powy¿ej efekty wspó³pracy. Poza korzyœciami materialnymi w postaci m.in. wynagrodzeñ pieniê¿nych cz³onków zespo³ów
projektowych, instytucja publiczna mo¿e mieæ bezpoœredni dostêp do wyników
badañ naukowych, które nierzadko odzwierciedlaj¹ potrzeby spo³eczne i pojawiaj¹ce siê w przestrzeni publicznej trendy. Zarówno jedne jak i drugie mog¹
okazaæ siê kluczowe w procesie planowania strategicznego PR. Podobnie sytuacja
siê przedstawia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem wyników badañ.
Ostatnim elementem, do którego warto nawi¹zaæ w toku niniejszych rozwa¿añ, jest wdra¿anie w instytucjach publicznych podejœcia projektowego. Mo¿e
mieæ ono zastosowanie niemal¿e we wszystkich aspektach funkcjonowania instytucji, z uwagi na traktowanie produktów (w tym us³ug publicznych) w niezwykle
szerokim ujêciu45. Bazuj¹c na doœwiadczeniach w³asnych, do najpowszechniejszych metodyk zarz¹dzania projektami w Polsce zalicza siê amerykañsk¹ PMI®
oraz brytyjsk¹ Prince2®.
Doszukiwanie siê bezpoœredniego prze³o¿enia stosowania podejœcia projektowego w instytucji na osi¹ganie celów PR mo¿e okazaæ siê niezwykle trudne. Nie
jest ono tu jednak wyznacznikiem w³¹czenia w zasób narzêdzi szczegó³owych
omawianej sfery PR. Zosta³o to dokonane z uwagi na fakt, ¿e instytucja, której
pracownicy s¹ biegli w sztuce zarz¹dzania projektami, a osoby zatrudnione na
stanowiskach kierowniczych otwarte na taki rodzaj zarz¹dzania, mo¿e byæ traktowana przez œrodowiska naukowe jako godny zaufania partner.
Zestawienie zasad PR w kontekœcie przedostatniej omawianej sfery zobrazowane zosta³o w tabeli 6.
44
45

s. 5.

Tabernacka M.: Elementy wizerunku…, s. 172.
A Guide to The Project Management Body of Knowledge, Wyd. PMI, Inc., Pennsylvania 2008,
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Tabela 6. Katalog zasad PR w odniesieniu do sfery: badania
Katalog zasad public relations w odniesieniu do sfery:
badania
Zasady uniwersalne

1
2
3.
4.
5.
6.
7.

Identyfikacja nastawienia i zachowañ interesariuszy
Prowadzenie pomiarów nastawienia i zachowañ interesariuszy
Otwartoœæ na wspó³pracê oraz mentoring organizacji lub przedsiêwziêæ naukowych.
Publiczne wspieranie inicjatyw naukowo-badawczych.
Wchodzenie w sk³ad konsorcjów realizuj¹cych zadania naukowo-badawcze.
Rozpowszechnianie wyników badañ.
Wdra¿anie podejœcia projektowego w dzia³alnoœæ organizacji.

8.

Tworzenie i udostêpnianie do celów naukowych baz wiedzy o zagro¿eniach i problemach wynik³ych
w toku eliminacji ich negatywnych skutków.
Umo¿liwianie przedstawicielom œrodowisk naukowych zdobywania doœwiadczeñ w ramach
reagowania instytucji bezpieczeñstwa publicznego na zagro¿enia.

Zasady dodatkowe: stan reagowania instytucji publicznych na przedmiotowe zagro¿enia

9.

Zasady dodatkowe: stan kryzysu wizerunkowego instytucji publicznych

10.
11.
12.
13.

Uwypuklanie pozytywnych elementów wizerunku instytucji i jej ocenianych pozytywnie przez
spo³eczeñstwo osi¹gniêæ.
Odwo³ywanie siê do wspó³pracy ze œrodowiskami naukowymi.
Zlecanie organizacjom naukowym prowadzenia badañ przestrzeni publicznej, w tym poszukiwania
sposobów poprawy wizerunku.
Aktywne anga¿owanie przedstawicieli œrodowisk naukowych w dzia³ania maj¹ce na celu poprawê
wizerunku instytucji.

îród³o: opracowanie w³asne.

7. Przegl¹d narzêdzi public relations: pozyskiwanie funduszy
Pozyskiwanie funduszy zwi¹zane jest bezpoœrednio z innym, omówionym ju¿
narzêdziem PR, mianowicie sponsoringiem. To równie¿ wspieranie przez instytucjê wszelkiego rodzaju przedsiêwziêæ. Jego celem jest kreowanie budz¹cego zaufanie wizerunku w³asnego. Ukierunkowanie na pozyskiwanie sympatii opinii
publicznej, realizuje siê jednak w tym przypadku przez nag³aœnianie faktu sponsorowania. Informacja o udzielaniu pomocy finansowej wyp³ywa bezpoœrednio
z instytucji publicznej, która jej udziela. Wynika to g³ównie z przeznaczenia zasobów pomocowych. S¹ to szeroko rozumiane cele spo³eczne. Z uwagi na okolicznoœci wykorzystywania tego narzêdzia PR (np. pomoc potrzebuj¹cym), instytucja wspieraj¹ca nie liczy przewa¿nie na firmowanie znanym nazwiskiem
swoich us³ug lub wykorzystywanie podmiotu sponsorowanego w materia³ach
i wydarzeniach promocyjnych sponsora. Mo¿e to bowiem budziæ uzasadniony
moralnie sprzeciw.
Uwidocznia siê w tym miejscu pewna spójnoœæ pozyskiwania funduszy z ostatnim omawianym rodzajem sponsoringu – sponsoringiem dobrej sprawy. Przemawiaj¹ za tym ukierunkowanie na finansowanie dzia³añ w zakresie realizacji celów
spo³ecznie akceptowalnych, zaliczanie do podmiotów sponsorowanych organiza-
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cji po¿ytku publicznego, zdolnych uczniów, studentów i naukowców, dzieci
z ubogich rodzin, a tak¿e osób z niepe³nosprawnoœciami lub poszkodowanych
wskutek nieszczêœliwych wypadków. Podkreœliæ nale¿y jednak celowe nag³aœnianie przez instytucjê publiczn¹ faktu œwiadczenia przez ni¹ tego rodzaju us³ug.
Zasady PR, które nawi¹zuj¹ do pozyskiwania funduszy, s¹ swego rodzaju pochodn¹ zasad w³aœciwych sponsoringowi dobrej sprawy. Ich wykaz zosta³ przedstawiony w tabeli 7.
Tabela 7. Katalog zasad PR w odniesieniu do sfery: pozyskiwanie funduszy
Katalog zasad public relations w odniesieniu do sfery:
pozyskiwanie funduszy
Zasady uniwersalne

1.

Bie¿¹ca analiza zasobów przeznaczonych na dzia³ania wsparcia finansowego.

3.

Anga¿owanie w promocjê dzia³añ pozyskiwania funduszy ró¿nych rodzajów mediów
(telewizji, radia, prasy, mediów spo³ecznoœciowych).

4.

Budowanie postawy otwartoœci instytucji na przedmiotowe dzia³ania.

5.

Monitoring grup potencjalnych beneficjentów.
Zasady dodatkowe: stan reagowania instytucji publicznych na przedmiotowe zagro¿enia

6.

Wspieranie dzia³añ po¿ytku publicznego.

7.

Finansowanie specjalistycznego sprzêtu ratowniczego na bie¿¹ce potrzeby s³u¿b eliminuj¹cych
negatywne skutki zagro¿eñ.

8.

Organizowanie akcji pomocowych.
Zasady dodatkowe: stan kryzysu wizerunkowego instytucji publicznych

9.

Uwypuklanie pozytywnych elementów wizerunku instytucji i jej ocenianych pozytywnie
przez spo³eczeñstwo osi¹gniêæ.

10.

Odwo³ywanie siê w swoich dzia³aniach do wartoœci szczególnie cenionych spo³ecznie.

îród³o: opracowanie w³asne.

Podsumowanie
PR to obszar wiedzy niezwykle z³o¿ony. Wykracza zdecydowanie poza granice swoich najbardziej widocznych publicznie sfer, jakimi s¹ media relations,
informowanie publiczne i internetowy PR. Na sposób odbioru instytucji publicznej przez obywateli maj¹ równie¿ wp³yw budowanie z nimi relacji, komunikacja wewn¹trzorganizacyjna, kreowanie identyfikacji wizualnej instytucji, organizowanie b¹dŸ udzia³ w wydarzeniach specjalnych, podejmowanie siê sponsoringu, wspó³praca z oœrodkami naukowymi oraz pozyskiwanie funduszy.
Zdefiniowane w ten sposób kierunki s¹ ciekaw¹ i nabieraj¹c¹ coraz wiêkszego
znaczenia alternatyw¹ ogó³u dzia³añ PR w stosunku do tych, opieraj¹cych siê
wy³¹cznie na pielêgnowaniu relacji z organizacjami medialnymi i wykorzystywaniu Internetu.
Truizmem jest twierdzenie, ¿e rozwój instytucji publicznej na p³aszczyŸnie
PR powinien odbywaæ siê wieloaspektowo. Zbudowanie potencja³u PR na zasadach okreœlonych na kartach niniejszej pracy mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu elas-

Przegl¹d narzêdzi public relations instytucji publicznych i zasad zwi¹zanych...

195

tycznoœci przedmiotowych dzia³añ. Mo¿e tak¿e wp³yn¹æ na podniesienie ich
sprawnoœci w sposób optymalny, czyli uwzglêdniaj¹cy zarówno kryteria wewnêtrzne dzia³añ, jak te¿ ich zewnêtrzne uwarunkowania. Zdaje siê, ¿e mo¿e to byæ
kluczowy aspekt powodzenia instytucji w obliczu dynamizmu wspó³czesnoœci,
w której jest ona osadzona.
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The article is the addition to first part of the review concerning the PR
rules in public institutions. Particular attention was paid to the following PR
areas: citizens’ relations, internal communication, visual organizational
image, special events, sponsoring, as well as research and funding
acquisition.
It is a truism, that a development of public institutions on PR field should
be multilateral. Not only such much noticeable PR aspects as cooperation
with media organizations or usage of the Internet power but citizens’
relations, internal communication, visual organizational image, special
events, sponsoring, research and funding acquisition as well in this
proceeding ought to be taken into account.
PR rules in this paper included could lead public institutions to be much
more flexible in describing organizational area. Object effectiveness could
be increased as well, taking both internal criterions and external
requirements into consideration.
Keywords: public safety system, public relations, PR.

SUMMARY

Review of Public Relations’ Rules in Public
Institutions – Part 2

mgr Aneta DRÓ¯D¯
s³uchacz studiów podyplomowych „Zarz¹dzanie kryzysowe”
w Wy¿szej Szkole Policji w Szczytnie

Omówienie
LEAD

Za³o¿enia organizacyjno-metodyczne
przygotowania funkcjonariuszy formacji
policyjnych przeznaczonych do bezpoœredniej
ochrony osób
Ró¿norodnoœæ i specyfika zadañ realizowanych przez funkcjonariuszy formacji policyjnych przeznaczonych do bezpoœredniej ochrony osób zawartych w zakresie obowi¹zków, wymaga najwy¿szego poziomu wiedzy
i umiejêtnoœci zawodowych oraz wysokiego poziomu cech psychomotorycznych. Osi¹gniêcie tych umiejêtnoœci wymaga co najmniej dwóch lat intensywnego szkolenia o ró¿nym zró¿nicowaniu, a tak¿e odpowiedniego
nak³adu œrodków finansowych. W pe³ni wyszkoleni funkcjonariusze stanowi¹ zaplecze kadrowe dla istniej¹cych grup ochronnych najwa¿niejszych
osób w pañstwie oraz wizytuj¹cych nasz kraj przedstawicieli innych krajów.
Stanowi¹ wizytówkê formacji zarówno w kraju, jak i na arenie miêdzynarodowej. S¹ wzorem dla m³odej kadry formacji i dlatego powinni charakteryzowaæ siê odpowiednim wyszkoleniem i sprawnoœci¹, wiedz¹, kultur¹
osobist¹, a tak¿e umiejêtnoœci¹ odpowiedniego zachowania siê w ró¿nych
sytuacjach w czasie realizacji zadañ ochronnych.
S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo, zagro¿enie, funkcjonariusz, szkolenie,
metodyka, dzia³ania wojenne.

W celu w³aœciwego przygotowania do skutecznego i rzetelnego wykonywania stawianych zadañ program szkolenia realizowany jest w formie zajêæ teoretycznych, praktycznych, obozów, sprawdzianów i zawodów organizowanych
w ramach formacji oraz we wspó³pracy z innymi jednostkami i formacjami (Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego), a ponadto z zewnêtrznymi organizacjami, instytucjami, firmami czy osobami, równie¿
spoza formacji umundurowanych, spe³niaj¹cymi wymogi i daj¹cymi rêkojmiê
zachowania tajemnicy s³u¿bowej i pañstwowej.
Podstaw¹ efektywnego szkolenia jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy w ramach treningu obejmuj¹cego fizyczne kszta³towanie cech psychomo-
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torycznych funkcjonariuszy, takich jak wytrzyma³oœæ, si³a, szybkoœæ, a tak¿e gibkoœæ, elastycznoœæ oraz zwinnoœæ i koordynacja ruchowa. Cechy te tworz¹
sprawnoœciow¹ bazê wyjœciow¹ funkcjonariuszy przydatn¹ do przeprowadzenia
innych form szkolenia o charakterze specjalistycznym.
Do szkoleñ specjalistycznych podzielonych wieloetapowo: od podstawowego,
poprzez zaawansowane do wysoko kwalifikowanego pod wzglêdem zakresu,
z³o¿onoœci i poziomu zaawansowania szkolonych, mo¿na zaliczyæ tak¿e szkolenia zasadnicze i uzupe³niaj¹ce. Pierwsze odbywaj¹ siê systematycznie, drugie
w zale¿noœci od zapotrzebowania, sezonowo i doraŸnie.
Do szkoleñ zasadniczych zaliczamy: szkolenie z zakresu sztuk i sportów walki, strzeleckiego, taktyki ochronnej, taktyki jazdy samochodem, pirotechniczne,
³¹cznoœci, ratowniczo-medyczne oraz podstaw prawnych. Natomiast uzupe³niaj¹ce, to: jêzykowe, wodne, wysokoœciowe, spadochronowe, jeŸdzieckie, œnie¿nolodowe oraz z protoko³u dyplomatycznego.
Kryteria doboru funkcjonariuszy do szkoleñ specjalistycznych w obliczu coraz trudniejszych zadañ s³u¿bowych oraz rosn¹cych i stale ewoluuj¹cych zagro¿eñ krajowego i œwiatowego bezpieczeñstwa, determinuj¹ do stawiania im wysokich wymagañ.
Ca³y tok szkolenia ukierunkowany jest na osi¹gniêcie jak najwy¿szej formy
w dzia³aniach taktycznych1. Wysoki poziom przygotowania w takich dyscyplinach, jak: przygotowanie ogólnofizyczne, umiejêtnoœci strzeleckie, specjalistyczne (nurkowanie, alpinizm, spadochroniarstwo, taktyka jazdy samochodem
itp.), technika w walce bezpoœredniej, maj¹ na celu osi¹gniêcie maksymalnie wysokiego poziomu w taktyce dzia³añ ochronnych. S¹ to filary, na których opiera
siê wiedza i mo¿liwoœci taktyczne grupy ochronnej2.
Szkolenie taktyczno-strzeleckie przygotowuje funkcjonariuszy do pe³nienia
s³u¿by podczas zabezpieczenia placówek dyplomatycznych w rejonie dzia³añ
wojennych. Zawiera szereg zagadnieñ i æwiczeñ, które wyposa¿aj¹ funkcjonariuszy w niezbêdny zasób wiedzy, umiejêtnoœci oraz nawyki pozwalaj¹ce im
wykonywaæ zadania s³u¿bowe na najwy¿szym poziomie. Jednak¿e zdobyta wiedza fachowa nie jest jedynym warunkiem dopuszczaj¹cym uczestnika kursu do
wyjazdu w strefê dzia³añ wojny. Otó¿ niemniej wa¿ne s¹ cechy osobowoœciowe
kandydata, gdzie osoby zbyt agresywne czy nadpobudliwe zostaj¹ z góry wyeliminowane.
Wiedza oraz przygotowanie zawodowe kadry dowódczej ma wp³yw na realizowanie procesu szkolenia i w³aœciwe jego ukierunkowanie. Dlatego te¿ organizacja
oraz kierowanie oddzia³ami szkolenia nale¿y powierzaæ oficerom, którzy maj¹
1
Por. Ja³oszyñski K.: Wybrane problemy szkolenia si³ przeciwdywersyjnych, [w:] W³aœciwoœci
dywersji i jej zwalczania. Zarys problemu, red. nauk. R Jakubczak, B. Wiœniewski, MSWiA, Warszawa
2008, s. 86–91.
2
Por. Ja³oszyñski K.: Pododdzia³ antyterrorystyczny – uzbrojenie i wyposa¿enie, Centrum
Kszta³cenia Specjalistycznego „Ban Lex”, Warszawa 2001, s. 28.
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odpowiedni sta¿ pracy w s³u¿bie oraz predyspozycje do kierowania zespo³ami
ludzkimi3.
Funkcjonariusze kierowani do wykonywania zadañ ochronnych w placówkach dyplomatycznych znajduj¹cych siê w strefach dzia³añ wojennych lub o du¿ym zagro¿eniu terrorystycznym odbywaj¹ tzw. „kurs wojenny”. Celem kursu
wojennego jest wyposa¿enie ka¿dego funkcjonariusza w niezbêdny zasób wiedzy
zarówno teoretycznej, jak i praktycznej w zakresie radzenia sobie w sytuacjach
kryzysowych podczas wykonywania zadañ w placówkach dyplomatycznych znajduj¹cych siê w strefie dzia³añ wojennych, a ponadto wykszta³cenia podstawowych umiejêtnoœci prowadzenia dzia³añ ochronnych, w tym ochrony obiektów
i ochrony personelu dyplomatycznego.
Eksperci ochrony realizuj¹cy zadania w strefach dzia³añ wojennych4 mog¹ liczyæ w sytuacjach szczególnych na wsparcie jednostek si³ sojuszniczych. Najlepszym przyk³adem jest MEDEVAC (Transport Medyczny) czy QRF (Si³y Szybkiego Reagowania) w zale¿noœci od sytuacji geopolitycznej danego kraju mog¹
byæ to si³y koalicyjne b¹dŸ si³y szybkiego reagowania kraju przyjmuj¹cego. Dlatego te¿ niezmiernie wa¿nym elementem szkolenia specjalistycznego s¹ procedury przewidziane dla wezwania wsparcia taktycznego i medycznego si³ zewnêtrznych. Wobec powy¿szego ka¿dy z funkcjonariuszy zobowi¹zany jest znaæ zasady
reagowania w jêzyku angielskim gwarantuj¹cym pe³ne zrozumienie i sprawn¹
kooperacjê.
Podczas kursu realizowane s¹ zajêcia taktyczno-strzeleckie, walki wrêcz, szkolenia pirotechniczne, jazda samochodem opancerzonym oraz szkolenia paramedyczne prowadzone przez wykwalifikowan¹ kadrê instruktorsk¹, która doœwiadczenie zdobywa³a podczas realizacji zadañ w strefach dzia³añ wojennych.
Bloki tematyczne, zarówno taktyczny, jak i strzelecki podzielone s¹ w taki
sposób, aby ka¿dy z funkcjonariuszy, niezale¿nie od doœwiadczenia i nabytych
ju¿ umiejêtnoœci, potrafi³ zrealizowaæ postawione mu zadania szkoleniowe, od
„naj³atwiejszego do najtrudniejszego”.
Po zakoñczeniu szkolenia z zakresu taktyki funkcjonariusze powinni znaæ
specyfikê zadañ ochronnych realizowanych w strefach dzia³añ wojennych. Przede wszystkim rolê i zadania ochrony bezpoœredniej, odpowiednie szyki ochronne
oraz zadania poszczególnych funkcjonariuszy w szykach ochronnych (pieszych
i w kolumnie samochodowej), jak równie¿ powinni potrafiæ dostosowaæ szyk
ochronny do zaistnia³ej sytuacji podczas realizacji zadañ, umieæ w³aœciwie reagowaæ w sytuacjach szczególnych (np. podczas ataku, ostrza³u artyleryjskiego itp.)
oraz taktycznie przemieszczaæ siê w szyku pieszym oraz w kolumnie samochodowej grupy ochronnej. Funkcjonariusz musi potrafiæ bezpiecznie pos³ugiwaæ siê
broni¹ paln¹ indywidualnie oraz podczas wykonywania zadañ ochronnych w zes3

Por. Ja³oszyñski K.: Pododdzia³…, s. 28.
Polak A.: Zmienny charakter wspó³czesnych konfliktów zbrojnych, [w:] Wojna i pokój przedmiotem badañ polemologiczno-irenologicznych, AON, Warszawa 2012, s. 49–50.
4
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po³ach wieloosobowych, samodzielnie skonfigurowaæ oporz¹dzenie w zale¿noœci
od realizowanych zadañ oraz pos³ugiwaæ siê kompasem, map¹ topograficzn¹ oraz
urz¹dzeniami nawigacyjnymi.
Po zakoñczeniu szkolenia z zakresu strzeleckiego funkcjonariusz powinien
znaæ budowê i zasadê dzia³ania wybranych jednostek broni palnej wykorzystywanej w strefach dzia³añ wojennych, znaæ oraz potrafiæ skonfigurowaæ, w zale¿noœci od wykonywanych zadañ, podstawowe os³ony balistyczne, jak równie¿
umieæ przyjmowaæ postawy strzeleckie. Ponadto powinien bezpiecznie pos³ugiwaæ siê broni¹ paln¹ podczas odbywania strzelañ indywidualnych oraz w zespo³ach wieloosobowych, potrafiæ sprawnie pos³ugiwaæ siê broni¹ podczas poruszania siê kolumn¹ pojazdów oraz efektywnie pos³ugiwaæ siê broni¹ paln¹
w warunkach ograniczonej widocznoœci.
Szkolenie rozpoczyna siê wyk³adami na temat zasad bezpiecznego obchodzenia siê z broni¹ paln¹ podczas zajêæ z jej wykorzystaniem. Nastêpnie, podczas
wyk³adów funkcjonariuszom przekazywana jest wiedza na temat danego regionu, w którym bêd¹ wykonywali zadania, a ponadto dokonuje siê charakterystyki
znajduj¹cych siê w nich polskich placówek dyplomatycznych. Jako materia³
pogl¹dowy prezentowane s¹ zdjêcia, filmy oraz plany miast, budynków i tras
przejazdów. W zajêciach wykorzystuje siê wiedzê funkcjonariuszy, którzy powrócili z wykonywania zadañ w tych regionach œwiata i posiadaj¹ aktualn¹ wiedzê na temat obecnej sytuacji zarówno politycznej, jak i militarnej. Podczas prowadzenia zajêæ taktycznych, zadania oraz warianty dzia³añ ochronnych maj¹
przede wszystkim nauczyæ funkcjonariuszy nawyków instynktownego, odruchowego dzia³ania. Szereg z nich ma za zadanie wymusiæ na funkcjonariuszach
umiejêtne zachowanie siê w sytuacjach szczególnych, np. w przypadku œmierci
dowódcy grupy ochronnej podczas wykonywania zadania i zwi¹zanego z tym
przejêcia dowodzenia, a w konsekwencji – dowodzenia pozosta³ymi funkcjonariuszami zespo³u w rejonie zagro¿enia (ataku). Dziêki doœwiadczeniu instruktorów, zajêcia w oœrodku szkoleniowym mo¿na przeprowadziæ w warunkach bardzo zbli¿onych do realnych. Sytuacje taktyczne mo¿na rozwi¹zywaæ na szereg
ró¿nych sposobów, zachowuj¹c podstawowe zasady taktyczno-strzeleckie, które
funkcjonariusze nabywaj¹ podczas kursu. Du¿e znaczenie ma umiejêtnoœæ wykonywania zadañ na ró¿nych stanowiskach, takich jak dowódca, kierowca czy operator karabinu maszynowego, czyli tzw. zmiennoœæ funkcji, poniewa¿ oprócz realizacji zadañ ochronnych wobec personelu dyplomatycznego, pe³niona jest tak¿e
s³u¿ba ochrony placówki. Posiadanie tych umiejêtnoœci przez funkcjonariusza
ma bardzo du¿y wp³yw podczas doboru sk³adu zespo³u ochronnego przez dowódcê
do wykonania okreœlonego zadania.
Zajêcia strzeleckie pozwalaj¹ zapoznaæ funkcjonariuszy z budow¹ i zasadami
dzia³ania ró¿nych rodzajów broni palnej, które s¹ wykorzystywane w strefach5
5

Szerzej, Polak A.: Zmienny charakter wspó³czesnych konfliktów zbrojnych, [w:] Wojna i pokój
przedmiotem badañ polemologiczno-irenologicznych, AON, Warszawa 2012, s. 45.

Za³o¿enia organizacyjno-metodyczne przygotowania funkcjonariuszy formacji ...

201

dzia³añ wojennych oraz z ich obs³ug¹. Strzelania prowadzone s¹ zarówno z pozycji statycznej, jak i w marszu, a tak¿e podczas przemieszczania siê grupy ochronnej pojazdami opancerzonymi, np. podczas zerwania kontaktu ogniowego z przeciwnikiem czy ewakuacji VIP-a do miejsca bezpiecznego. W czasie zajêæ zwraca
siê uwagê na przestrzeganie okreœlonych warunków bezpieczeñstwa.
Ka¿dy z funkcjonariuszy musi mieæ œwiadomoœæ, i¿ sprzêt indywidualnego
wyposa¿enia (broñ osobista oraz sprzêt przewidziany do u¿ycia w sytuacji bezpoœredniego zagro¿enia) musi byæ w ci¹g³ej gotowoœci, tak¿e dba³oœæ o jego konserwacjê oraz przydatnoœæ w u¿yciu spoczywa wy³¹cznie na ekspercie ochrony.
Z uwagi na ciê¿kie warunki klimatyczne w krajach pe³nienia s³u¿by, sprzêt ten
wymaga szczególnej uwagi, aby w ka¿dej chwili pozosta³ sprawny i niezawodny.
Podczas szkolenia paramedycznego uczestnicy kursu nabywaj¹ wiedzê
i umiejêtnoœci w zakresie udzielania doraŸnej pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Instruktorzy zwracaj¹ uwagê przede wszystkim na umiejêtnoœæ dzia³ania w grupie, przewodzenia jej, oraz na umiejêtnoœci taktyczno-strzeleckie funkcjonariuszy podczas wykonywania procedur paramedycznych.
Podstaw¹ zaliczenia kursu s¹ zgrywaj¹ce zajêcia taktyczno-strzeleckie, podczas których funkcjonariusze uczestnicz¹cy w kursie wykorzystuj¹ nabyt¹ wiedzê i umiejêtnoœci w rozwi¹zywaniu zadañ taktycznych, które zostan¹ przed
nimi postawione. O pomyœlnym ukoñczeniu kursu decyduje wiele czynników,
w tym m.in. spe³nienie przez uczestnika wymaganych norm, posiadanie przez nich
odpowiednich cech osobowoœci, tj. umiejêtnoœæ dzia³ania w zespole, umiejêtnoœæ
podejmowania decyzji, szczególnie w sytuacjach zagro¿enia, jak i posiadanie predyspozycji psychofizycznych, a tak¿e kole¿eñstwo. Ma to ogromne znaczenie
podczas wykonywania zadañ w tak szczególnie trudnych warunkach6.
Konkluduj¹c, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ kompleksowe wyszkolenie kandydata do
wyjazdu na placówkê dyplomatyczn¹ ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania ca³ej grupy. Z uwagi na specyfikê miejsc realizowanych zadañ jednym
z wa¿niejszych czynników przygotowuj¹cych funkcjonariuszy do funkcjonowania w strefie dzia³añ wojennych jest szkolenie pirotechniczne.
Jednym z zasadniczych szkoleñ prowadzonych podczas kursu dla funkcjonariuszy kierowanych do wykonywania zadañ w placówkach dyplomatycznych
znajduj¹cych siê w strefie dzia³añ wojennych oraz zagro¿onych terrorystycznie
jest szkolenie pirotechniczne, prowadzone dwuetapowo:
– zajêcia teoretyczne,
– zajêcia praktyczne (w tym zajêcia na poligonie).
Szkolenie ma na celu jak najlepsze przygotowanie funkcjonariuszy do s³u¿by
w regionach, w których trwaj¹ dzia³ania zbrojne oraz wystêpuje wysokie zagro¿enie atakami terrorystycznymi. Szkolenia te odgrywaj¹ niebagateln¹ rolê w ogólnym przygotowaniu funkcjonariusza do dzia³ania w specyficznych warunkach,
6

Szerzej, Dziubek I.T.: Si³y Zbrojne RP w dzia³aniach antyterrorystycznych, [w:] Wojna z terroryzmem w XXI wieku, red. B. Ho³yst, K. Ja³oszyñski, A. Letkiewicz, WSPol, Szczytno 2009, s. 277.
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gdy¿ wiêkszoœæ zagro¿eñ w tych rejonach zwi¹zana jest z u¿yciem ³adunków wybuchowych. Kadra instruktorska prowadz¹ca szkolenie to funkcjonariusze z du¿ym doœwiadczeniem zdobytym w czasie s³u¿by w tych regionach.
Podczas pierwszego etapu funkcjonariusze bior¹cy udzia³ w szkoleniu zostaj¹
zapoznani przez instruktorów z zagro¿eniami zwi¹zanymi z u¿yciem materia³ów
wybuchowych (urz¹dzeñ wybuchowych), a tak¿e z pojêciem terroryzmu bombowego oraz z taktyk¹ dzia³ania grup terrorystycznych na œwiecie. Instruktorzy
wspólnie ze szkolonymi dokonuj¹ analizy zdarzeñ, podczas których dosz³o
w ostatnim czasie do ataków z u¿yciem materia³ów wybuchowych oraz przyjêtej
w zwi¹zku z nimi prewencyjnej taktyki dzia³ania formacji policyjnych i wojska.
Analiza koñczy siê wnioskami. W dalszej czêœci szkolenia funkcjonariusze poznaj¹ rodzaje materia³ów wybuchowych, ich w³aœciwoœci i przeznaczenie. Szkoleni maj¹ mo¿liwoœæ zobaczenia i sprawdzenia, jak pachn¹ czy wygl¹daj¹ materia³y wybuchowe produkowane fabrycznie oraz te, które wykonane zosta³y
metod¹ domow¹ przy wykorzystaniu ogólnodostêpnych komponentów i u¿ywane s¹ przez terrorystów do przeprowadzenia zamachów bombowych. Dodatkowo
ka¿dy funkcjonariusz na przyk³adach replik poznaje budowê urz¹dzeñ wybuchowych u¿ywanych w atakach terrorystycznych. Jest to wiedza niezbêdna dla
zachowania zasad bezpieczeñstwa oraz unikniêcia ataku terrorystycznego z u¿yciem materia³ów wybuchowych podczas przemieszczania siê pojazdem lub w trakcie prowadzenia kontroli osób i baga¿u.
W etapie drugim, podczas zajêæ praktycznych, instruktorzy k³ad¹ szczególny nacisk na umiejêtne podejmowanie przez szkolonych w³aœciwych dzia³añ
profilaktycznych w czasie wykonywania zadañ, które maj¹ na celu niedopuszczenie do zaistnienia zagro¿enia na terenie placówki dyplomatycznej i w jej otoczeniu. Ucz¹ oceny sytuacji oraz umiejêtnoœci okreœlenia strefy bezpiecznej,
jak¹ nale¿y przyj¹æ w sytuacji zetkniêcia siê z urz¹dzeniami i materia³ami wybuchowymi umieszczanymi w pojazdach samochodowych i w ró¿nych opakowaniach, np. teczce, pude³ku, a ponadto realizacji procedur postêpowania
w przypadku wykrycia materia³ów wybuchowych oraz substancji niebezpiecznych oraz procedur ewakuacyjnych w sytuacji zagro¿enia. Podczas æwiczeñ
praktycznych funkcjonariusze zapoznani zostaj¹ ze sprzêtem detekcyjnym,
m.in. z tzw. stacjonarn¹ „bramk¹ pirotechniczn¹”, przenoœnym rêcznym detektorem metalu i urz¹dzeniem rentgenowskim do sprawdzania zawartoœci baga¿u
oraz ucz¹ siê ich obs³ugi. W tej czêœci, gros czasu poœwiêca siê na interpretacjê
obrazu urz¹dzenia rentgenowskiego tak, aby funkcjonariusz wiedzia³ na co
zwracaæ uwagê podczas prowadzenia kontroli i odró¿niaæ rzeczy znajduj¹ce siê
w baga¿u. Szkoleni zostaj¹ zapoznani tak¿e z technik¹ przeprowadzania kontroli osób i baga¿u bez u¿ycia ww. urz¹dzeñ, z zachowaniem szczególnych zasad
bezpieczeñstwa podczas dokonywania tych czynnoœci. Ponadto poznaj¹ zasady
wyboru miejsca na Punkt Kontroli Pirotechnicznej dla ruchu osobowego oraz
ucz¹ siê praktycznie go organizowaæ.
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Zajêcia poligonowe z u¿yciem materia³ów wybuchowych maj¹ na celu pokazanie ich niszczycielskiego dzia³ania i uœwiadomienia szkolonym skutków ich
u¿ycia. W tym celu do pokazu wykorzystuje siê ró¿ne przedmioty, konstrukcje
i wraki pojazdów. W czasie zajêæ poligonowych funkcjonariusze zapoznani zostaj¹ tak¿e z zasadami praktycznego prowadzenia rozpoznania obiektów i pomieszczeñ oraz tras przejazdów, a nastêpnie uczestnicz¹, wed³ug przygotowanego
wczeœniej scenariusza, w dzia³aniach pozoracyjnych, podczas których prowadz¹
praktyczne rozpoznanie pojazdów na obecnoœæ materia³ów wybuchowych,
przedmiotów niebezpiecznych i urz¹dzeñ wybuchowych.
W ostatniej fazie praktycznego æwiczenia poligonowego ³¹czy siê wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹ zdobyt¹ podczas szkolenia pirotechnicznego z taktyk¹
dzia³ania grupy ochronnej. Funkcjonariusze otrzymuj¹ zadanie przemieszczenia
siê w kolumnie samochodowej z punktu A do punktu B. W czasie jego realizacji
dokonuje siê zatrzymania kolumny w miejscu planowanym, w którym bêdzie
przebywa³a osoba ochraniana, a tak¿e w miejscu nieplanowanym przez dowódcê
grupy ochronnej. Funkcjonariusze s¹ zmuszeni prowadziæ dzia³ania zgodnie
z procedur¹ sprawdzenia „5/25”, czyli sprawdziæ teren w odleg³oœci 5 m od miejsca postoju na obecnoœæ urz¹dzeñ wybuchowych i 25 m od miejsca postoju w poszukiwaniu innych œladów, które mog¹ wskazywaæ na umieszczenie takich
urz¹dzeñ. Technika ta jest jedn¹ z najskuteczniejszych, poniewa¿ odpowiednio
wyszkolony funkcjonariusz jest w stanie wykryæ ³adunek wybuchowy i odpowiednio zareagowaæ, a tym samym zminimalizowaæ zagro¿enie dla ca³ej grupy
ochronnej.
Mimo stosowania zabezpieczeñ fizycznych i technicznych dla ochrony najwy¿szych organów w³adzy, na œwiecie odnotowuje siê przyk³ady skutecznych zamachów na ich ¿ycie. Nie ma bowiem praktycznej mo¿liwoœci odizolowania osób
podlegaj¹cych ochronie od œwiata zewnêtrznego, co stanowi³oby ich stuprocentowe zabezpieczenie. Sytuacja taka uniemo¿liwi³aby przedstawicielom najwy¿szych organów w³adzy sprawowanie ich funkcji7.
Reasumuj¹c, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e liczba podk³adanych na œwiecie ³adunków
wybuchowych, zarówno przez terrorystów, jak i grupy przestêpcze, œwiadczy
o wysokim stopniu zagro¿enia tego typu zamachami. Dlatego w³aœciwe przygotowanie funkcjonariuszy z zakresu pirotechniki stanowi bardzo wa¿ny element
szkolenia przygotowuj¹cego do dzia³añ w strefach wojennych8. Aby osi¹gn¹æ maksimum wiedzy niezbêdnej do realizacji zadañ nieodzowne s¹ umiejêtnoœci z zakresu taktycznego przemieszczania siê w kolumnie samochodowej.
Jednym z g³ównych zadañ funkcjonariuszy formacji policyjnych jest m.in. zapewnienie bezpieczeñstwa osobie objêtej ochron¹ w czasie przejazdów samochodem, w kolumnie pojazdów oraz przemieszczania siê innymi œrodkami trans7
Ja³oszyñski K.: Wspó³czesny wymiar antyterroryzmu, Wydawnictwo TRIO Collegium Civitas,
Warszawa 2008, s. 194.
8
Por. Ja³oszyñski K.: Wspó³czesny…, s. 202.
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portu. Nieodzownym jest wszechstronne wyszkolenie taktyczne kierowców wyje¿d¿aj¹cych w strefê dzia³añ wojennych, wysoka jakoœæ ich umiejêtnoœci jest
gwarantem zminimalizowania skutków bezpoœredniego zamachu jak równie¿
przeciwdzia³ania jemu.
Stanowisko kierowcy mo¿e pe³niæ osoba posiadaj¹ca prawo jazdy oraz zaœwiadczenie upowa¿niaj¹ce do prowadzenia pojazdów s³u¿bowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Warunkiem otrzymania takiego dokumentu jest spe³nienie wymagañ w zakresie badañ lekarskich, psychologicznych oraz prawa o ruchu
drogowym. W sytuacjach szczególnych podyktowanych zagro¿eniem utraty
zdrowia i ¿ycia, dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu przez ka¿dego funkcjonariusza.
Na kierowcy spoczywa odpowiedzialnoœæ za ka¿dorazowy przegl¹d samochodu
do wyjazdu. Niezmiernie wa¿nym elementem przygotowania jest bie¿¹ca kontrola stanu technicznego poprzedzaj¹ca podró¿ z osob¹ ochranian¹. Wbrew pozorom jest to niezwykle odpowiedzialna funkcja w grupie ochronnej, szczególnie
w strefach dzia³añ wojennych, gdy¿ podczas wyjazdów w tzw. „czerwon¹ strefê”9
samochód opancerzony jest jedyn¹ bezpoœredni¹ ochron¹ zarówno dla VIP-a, jak
równie¿ ca³ej grupy ochronnej.
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ prowadzenia dzia³añ ochronnych z u¿yciem pojazdów samochodowych w czêsto nieznanym terenie, z wrogo nastawion¹ ludnoœci¹
zamieszkuj¹c¹ niebezpieczne regiony œwiata, do których kierowani s¹ funkcjonariusze, istnieje uzasadniona wzglêdami bezpieczeñstwa potrzeba wyposa¿enia
funkcjonariuszy w niezbêdn¹ wiedzê oraz umiejêtnoœci planowania i organizowania takich przejazdów.
Szkolenie samochodowe realizowane jest poprzez zapoznanie z budow¹ pojazdów, zasadami ich obs³ugi i eksploatacji oraz naukê dokonywania podstawowych
napraw i usuwania awarii. Ponadto kierowca zostaje zapoznany z oporz¹dzeniem
i zabezpieczeniami pojazdów, zasadami bezpieczeñstwa podczas poruszania siê
pojazdami w czasie wykonywania zadañ ochronnych w warunkach czasu pokoju
oraz w obliczu zagro¿eñ terrorystycznych i prowadzonych dzia³añ zbrojnych.
Podczas zajêæ przekazywana jest wiedza dotycz¹ca prowadzenia aktywnej obrony
z wykorzystaniem pojazdów i ewakuacji pojazdami z zagro¿onego rejonu oraz
podstawowych manewrów jazdy ochronnej: po prostej, po ³ukach, w terenie,
podczas hamowania, ruszania i zatrzymania oraz jazdy jako pojazd uprzywilejowany. Ponadto szkolenie obejmuje naukê jazdy ochronnej w kolumnach w zale¿noœci od rodzaju terenu i przewidywanych zagro¿eñ, zatrzymania pojazdu w celu
organizacji obrony okrê¿nej w terenie otwartym oraz zatrzymania pojazdu w terenie zabudowanym, w miejscach bezpiecznych, w gotowoœci do natychmiastowego odjazdu z zagro¿onego rejonu.
W czasie szkolenia szczególn¹ uwagê zwraca siê na zachowanie podczas wykonywania manewrów, sta³ego kontaktu radiowego pomiêdzy pojazdami tworz¹9

Czerwona strefa – obszar o wysokim stopniu zagro¿enia.
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cymi kolumnê. Ka¿dy funkcjonariusz kierowca zobowi¹zany jest do przeæwiczenia
wszystkich elementów taktycznych niezbêdnych do wykonania powierzonego
zadania. Idea³em jest osi¹gniêcie stanu, gdy wszyscy kierowcy w kolumnie dzia³aj¹ jak „jeden organizm”, œciœle ze sob¹ wspó³pracuj¹c i przewiduj¹c wzajemne
reakcje. Wymaga to zaawansowanego treningu, podczas którego funkcjonariusze
winni zamieniaæ siê funkcjami na ró¿nych stanowiskach, dla lepszego zrozumienia ról poszczególnych osób funkcyjnych w pojeŸdzie podczas przejazdu.
W ramach szkolenia praktycznego z taktyki jazdy ochronnej samochodami
specjalnymi æwiczy siê umiejêtnoœæ zamiany uszkodzonego z powodu awarii lub
wskutek zamachu pojazdu na sprawny. Zwi¹zane jest to z koniecznoœci¹ ewakuacji osoby ochranianej. Ka¿da sytuacja jest inna i wymaga b³yskawicznej oceny
i ka¿dorazowo podejmowania decyzji o mo¿liwie najlepszym, najszybszym i najskuteczniejszym wariancie ochronnym.
Taktyka dzia³añ ochronnych w czasie zamachu na kolumnê pojazdów wynika
z wniosków z analizy taktyki dzia³añ zamachowców. Ró¿norodnoœæ ataków przeprowadzonych dotychczas na kolumny samochodowe si³ koalicyjnych w Iraku
i Afganistanie jest najlepszym dowodem na potrzebê przeprowadzania bardzo
zró¿nicowanych szkoleñ o szerokiej specjalizacji, zarówno dla kierowców, jak
i dla „operatorów”10.
Poni¿ej kilka przyk³adów taktyki dzia³ania zamachowców, których celem s¹
kolumny samochodowe:
– zamachy na kolumny pojazdów ochronnych przeprowadzane s¹ z u¿yciem materia³ów wybuchowych (IED – Improvised Explosive Device) dla wysadzenia
w powietrze samochodu prowadz¹cego kolumnê na trasie przejazdu. Zniszczony w ten sposób pojazd staje siê przeszkod¹ blokuj¹c¹ pozosta³e samochody kolumny i u³atwiaj¹c¹ ostrza³ broni¹ maszynow¹, obrzucenie granatami lub coraz
czêœciej ostrza³ z granatników i rêcznych wyrzutni rakiet ziemia-ziemia z zorganizowanej zasadzki. Dla zwiêkszenia skutecznoœci ataku dodatkowo zamachowcy coraz czêœciej zdalnie odpalaj¹ kolejny ³adunek wybuchowy w tyle zablokowanej kolumny, odcinaj¹c mo¿liwe drogi odwrotu,
– najbardziej popularn¹ metod¹ zamachu terrorystycznego sta³y siê samochody
pu³apki (SVBIED – Suicide Vehicle Borne Improvised Explosive Device), które wykorzystywane s¹ do niszczenia kolumn samochodowych osób ochranianych b¹dŸ te¿ kolumn wojskowych. Si³a ra¿enia ³adunku potrafi byæ tak du¿a,
¿e potrafi zniszczyæ budynki lub doszczêtnie pancerne auta. Najczêœciej samochód pu³apka wje¿d¿a³ w kolumnê samochodów opancerzonych i kierowca detonowa³ ³adunek w odpowiednim momencie. U¿ywano ich tak¿e do niszczenia
placówek wa¿nych dla interesu pañstwa. Zamachowiec – samobójca (SBIED –
Suicied Borne Improvised Explosive Device) to kolejny akt terrorystyczny polegaj¹cy na próbie samobójczej detonacji ³adunku wybuchowego, skrytego na
10

Operator – funkcjonariusz odpowiedzialny za prowadzenie obserwacji w wyznaczonym sektorze
oraz obs³ugê przydzielonej jednostki broni.

206

Zeszyty Naukowe SGSP nr 48 (4) 2013

w³asnym ciele w celu dokonania zniszczenia. Najczêœciej dokonywany na du¿ych bazarach i skupiskach ludzi,
– wariantem ataku – zamachu jest próba zatrzymania kolumny pojazdów
ochronnych przez samochody zamachowców blokuj¹ce drogê, po której porusza siê kolumna w celu zniszczenia jej w urz¹dzonej zasadzce. Polega ona podobnie jak w poprzedzaj¹cym przyk³adzie na zablokowaniu kolumny z przodu
jak równie¿ uniemo¿liwieniu wycofania siê pojazdów grupy ochronnej. Prawid³ow¹ reakcj¹ dowódcy kolumny winno byæ podjêcie natychmiastowej decyzji o próbie przebicia siê i oddaleniu siê ze strefy zagro¿enia,
– tzw. mobilne zamachy na kolumnê ochronn¹, polegaj¹ce na ostrzelaniu jej
przez zamachowców z pojazdów poruszaj¹cych siê równolegle do kolumny
ochronnej, przy u¿yciu broni maszynowej,
– coraz wiêkszym zagro¿eniem s¹ tzw. bomby magnetyczne. Najwiêkszym niebezpieczeñstwem jest to, ¿e mo¿e byæ ona przyczepiona w dowolnym momencie podczas przejazdu kolumny do pojazdu, np. przez przeje¿d¿aj¹cego motocyklistê b¹dŸ przechodnia. Jedynym przeciwdzia³aniem zapobiegawczym jest
permanentna obserwacja otoczenia przez operatorów i b³yskawiczna reakcja
w sytuacji wyst¹pienia przytoczonego zagro¿enia.
Z uwagi na powy¿sze, niezbêdne jest przygotowanie funkcjonariusza – kierowcy do technicznego, ofensywnego i defensywnego prowadzenia samochodu, które wymaga wysokich kwalifikacji i gruntownego wyszkolenia.
Æwiczenia i ci¹g³ego doskonalenia wymagaj¹, m.in.:
– umiejêtnoœæ zachowywania sta³ej bezwzglêdnej czujnoœci podczas przejazdu
oraz pe³nej œwiadomoœci mog¹cej zaistnieæ sytuacji i zagro¿enia,
– sprawnoœæ w wykorzystywaniu lusterek wstecznych i bocznych do prowadzenia obserwacji,
– prowadzenie z „wyprzedzeniem” – antycypuj¹c potencjalne zagro¿enia.
Ponadto kierowca powinien:
– umieæ zachowywaæ odpowiedni¹ odleg³oœæ manewrow¹ miêdzy samochodem
w³asnym a samochodami poprzedzaj¹cymi,
– jeŸdziæ, w miarê mo¿liwoœci, pasem najbli¿szym œrodka drogi lub po „szybkiej”
stronie tras wielopasmowych,
– sprawnie utrzymywaæ sta³¹ kontrolê nad prowadzonym samochodem.
Niemniej wa¿nym zadaniem dla prowadz¹cego pojazd jest:
– umiejêtnoœæ sta³ego rozwa¿ania i planowania dzia³añ defensywnych lub ofensywnych w wypadku zamachu – ataku,
– wyrobienie nawyku dba³oœci o doskona³y stan techniczny i w³aœciw¹ eksploatacjê samochodu,
– znajomoœæ wszystkich tras przejazdów.
Doskona³e opanowanie powy¿szych umiejêtnoœci jest gwarantem zminimalizowania zagro¿enia, a w sytuacji bezpoœredniego zamachu, odpowiednio szybkiej
i skutecznej reakcji.
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Reasumuj¹c, ze wzglêdu na specyficzne warunki (temperatura, zapylenie,
iloœæ wyposa¿enia, które ka¿dy funkcjonariusz ma obowi¹zek posiadaæ), s³u¿ba
w rejonach podwy¿szonego zagro¿enia wymaga od funkcjonariuszy bardzo wysokiej sprawnoœci fizycznej.
Z uwagi na specyfikê s³u¿by funkcjonariusze zobowi¹zani s¹ stale ³¹czyæ d¹¿enie do uzyskania mo¿liwie najwy¿szej sprawnoœci fizycznej z dzia³aniami pozwalaj¹cymi wypracowaæ odpowiednio wysok¹ odpornoœæ psychiczn¹, bowiem zwiêksza to szanse pomyœlnego wykonania najtrudniejszych wyzwañ i zadañ. Przygotowanie to obejmuje szkolenie fizyczno-obronne.
Dla funkcjonariuszy, którzy podczas wykonywania zadañ ochronnych w warunkach wojennych znajduj¹ siê niejednokrotnie w sytuacjach ekstremalnych,
forma psychiczna i stan zdrowia decyduje o jakoœci wykonywanych zadañ.
Szkolenie fizyczno-obronne z za³o¿enia dzieli siê na dwa zasadnicze bloki treningowe:
– kszta³towanie ogólnej sprawnoœci fizycznej,
– nauczanie i doskonalenie specjalistycznych umiejêtnoœci stosowania si³y fizycznej jako œrodka przymusu bezpoœredniego, w formach technik obezw³adniania, unieruchamiania, przeszukiwania i konwojowania osób.
Zadaniem treningu ogólnorozwojowego jest wykszta³cenie wysokiego poziomu
wydolnoœci organizmu funkcjonariuszy i ich cech psychomotorycznych pozwalaj¹cych znieœæ trud s³u¿by w ró¿nych, nierzadko ekstremalnych warunkach. Doskona³ymi æwiczeniami podnosz¹cymi na mo¿liwie najwy¿szy poziom kondycjê,
sprawnoœæ i wytrzyma³oœæ fizyczn¹ s¹ wykonywane, w ró¿nych warunkach terenowych i pogodowych, wszelkie formy lekkoatletyczne, np. marsze, biegi, skoki, rzuty oraz p³ywanie czy jazda na rowerze, gwarantuj¹ce sprostanie obowi¹zkom o charakterze specjalistyczno-zawodowym, czêstokroæ wykonywanym bez wyraŸnych
limitów czasowych, a podyktowanych sytuacyjnymi potrzebami w s³u¿bie.
Zadaniem bloku drugiego jest nauczanie i doskonalenie umiejêtnoœci aktywnej obrony i walki wrêcz w bezpoœrednim kontakcie z przeciwnikiem b¹dŸ wieloma przeciwnikami – bez u¿ycia niebezpiecznych narzêdzi (broni) oraz walki
z ich wykorzystaniem. Podczas zajêæ funkcjonariusze doskonal¹ techniki uderzeñ, rzutów, chwytów obezw³adniaj¹cych w postaci trzymañ, unieruchomieñ,
dŸwigni i duszeñ, które wykorzystuje siê w walce z przeciwnikiem, a tak¿e sposoby odbierania broni przeciwnikowi i wykorzystania jej przeciwko niemu.
Techniki dobierane s¹ w taki sposób, aby ich struktura by³a zbie¿na z naturalnymi odruchami cz³owieka, uzewnêtrzniaj¹cymi siê w reakcjach na sytuacje wysoce stresogenne. Proces nauczania planowany jest w kierunku transformacji
tych odruchów w utylitarne umiejêtnoœci techniczno-taktyczne. Eliminacji z nauczania podlegaj¹ techniki, które w warunkach realnego, niespodziewanego ataku s¹ niewykonalne lub trudne do wykonania, wymagaj¹ przewagi fizycznej, co
w razie niepowodzenia daje zbyt du¿e ryzyko zranienia lub utraty zdrowia,
a zw³aszcza ¿ycia funkcjonariusza.
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Niemniej wa¿nym jak poziom sprawnoœci fizycznej jest wysoka odpornoœæ
psychiczna podczas wysi³ku. Mo¿na wyodrêbniæ dwa aspekty tego zagadnienia:
pierwszy jest zwi¹zany z reakcj¹ na wzrastaj¹ce obci¹¿enie treningowe, drugi
z zachowaniem w momentach decyduj¹cych na uzyskany wynik (zdolnoœæ do
krótkotrwa³ego dodatkowego wysi³ku). Reakcja psychiczna, która jest mo¿liwa
do zaobserwowania podczas wysi³ku fizycznego jest bardzo wa¿na przy okreœlaniu odpornoœci funkcjonariusza na stres podczas dzia³añ bojowych11.
Z uwagi na powy¿sze, niezbêdnym jest prowadzenie zajêæ nauczaj¹cych i doskonal¹cych z walki wrêcz w dwóch etapach, które poprzez swoj¹ kompilacjê
przynios¹ najbardziej po¿¹dany efekt w sytuacji bezpoœredniego zagro¿enia zdrowia i ¿ycia.
Pierwszy etap – walka wrêcz bez broni w oporz¹dzeniu obejmuje pady i przewroty w pe³nym oporz¹dzeniu, ciosy i obronê przed ciosami, kopniêcia i obronê
przed kopniêciami, uwalnianie z obchwytów, duszenia i obronê przed duszeniem
oraz rzuty i obalenia oraz obronê przed nimi.
Drugi etap – walka wrêcz przy u¿yciu broni lub innych niebezpiecznych narzêdzi i elementów wyposa¿enia indywidualnego obejmuje walkê wrêcz w pe³nym oporz¹dzeniu, doskonalenie obrony w walce z przeciwnikiem u¿ywaj¹cym
broni lub innego niebezpiecznego narzêdzia, doskonalenie walki wrêcz z wykorzystaniem broni i innych niebezpiecznych narzêdzi. Ponadto zawiera doskonalenie walki „w parterze” oraz techniki interwencji i aktywnej obrony w œrodkach
transportu m.in. ko³owego (samochody, wozy bojowe itp.), szynowego (poci¹gi,
tramwaje itp.), wodnego (³odzie, jachty, okrêty, promy itp.), lotniczego (samoloty, œmig³owce itp.).
Ka¿de æwiczenie poprzedzone jest pokazem i omówieniem ze zwróceniem
uwagi na istotne elementy dla prawid³owego, skutecznego i bezpiecznego wykonania. Strukturê ruchów utrwala siê poprzez wielokrotne powtarzanie, a¿ do powstania nawyku ruchowego (min. 3500 prawid³owych powtórzeñ wg specjalistów izraelskiej walki wrêcz Krav Maga), który doskonali siê nastêpnie w ró¿nych
sytuacjach ze zmienn¹ intensywnoœci¹ stosown¹ do poziomu wytrenowania.
Sposoby realizacji zajêæ nie powinny ograniczaæ indywidualnej inicjatywy instruktorów do ich wzbogacania o w³asn¹ wiedzê, doœwiadczenia i umiejêtnoœci,
pod warunkiem, ¿e zak³adane cele zostan¹ osi¹gniête.
Przed rozpoczêciem intensywnych æwiczeñ fizycznych nale¿y pamiêtaæ o stosownej rozgrzewce zale¿nej od temperatury otoczenia, by unikn¹æ urazów i kontuzji, a po zakoñczeniu sesji treningowej o powolnym wyprowadzeniu organizmu ze stanu podwy¿szonej gotowoœci oraz uspokojeniu.
Nadmierne obci¹¿enie organizmów funkcjonariuszy mo¿e doprowadziæ do
kontuzji, st¹d nale¿y stopniowo zwiêkszaæ intensywnoœæ i iloœæ æwiczeñ oraz charakter ich z³o¿onoœci i poziom niebezpieczeñstwa. Systematycznoœæ szybko pozwala
zauwa¿yæ efekty. Nie wolno zniechêcaæ siê pocz¹tkowymi niepowodzeniami.
11

Por. Ja³oszyñski K.: Pododdzia³ antyterrorystyczny…, op. cit., s. 29.
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Ze wzglêdu na prawid³owoœæ procesu szkolenia i samodoskonalenia funkcjonariuszy zawsze nale¿y korzystaæ z rad i wskazówek instruktorów, aby unikn¹æ
urazów i kontuzji, co pozwala zminimalizowaæ czas niezbêdny dla osi¹gniêcia
najwy¿szej formy.
Trening fizyczny to ciê¿ka praca. Jednak w miarê up³ywu czasu coraz ³atwiej
przychodzi wykonywanie kolejnych, coraz bardziej skomplikowanych æwiczeñ
i coraz wiêksz¹ sprawiaj¹ one przyjemnoœæ staj¹c siê najpierw dobrym zwyczajem, potem przyzwyczajeniem, a¿ w koñcu po¿¹danym „na³ogiem”.
Reasumuj¹c, obok szkoleñ specjalistycznych z zakresu taktyki, pirotechniki
czy zajêæ fizyczno-obronnych, odrêbn¹ czêœci¹ s¹ szkolenia uzupe³niaj¹ce, które
wynikaj¹ z potrzeby realizacji ró¿norodnych zadañ powierzanych funkcjonariuszom.
Szkolenie specjalistyczne obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy, które maj¹
lub mog¹ mieæ zastosowanie podczas dzia³añ ochronnych. Kwalifikacje w tym
zakresie s¹ zdobywane na kursach specjalistycznych przy pomocy instruktorów,
równie¿ spoza formacji. Wynika to z potrzeby uzyskania odpowiednich uprawnieñ, których nadawanie jest okreœlone odpowiednimi przepisami12. Szkolenie
specjalistyczne mo¿e byæ w ka¿dej chwili rozszerzone na podstawie analizy potrzeb wykorzystania okreœlonych umiejêtnoœci w dzia³aniach13.
Kluczow¹ czêœci¹ ogólnego przygotowania funkcjonariuszy do dzia³añ na
polu walki jest szkolenie paramedyczne. Nale¿y bowiem zdaæ sobie sprawê, i¿
w rejonach zagro¿enia wojennego wysoce prawdopodobne jest wyst¹pienie sytuacji, w której funkcjonariusz grupy ochronnej b¹dŸ osoba ochraniana mo¿e potrzebowaæ natychmiastowej pomocy. Sytuacje te mog¹ wynikaæ z prozaicznych
przyczyn typu zas³abniêcie b¹dŸ niegroŸne kontuzje a¿ po rany postrza³owe, amputacje koñczyn i rozleg³e urazy. Kompleksowa wiedza z zakresu szeroko pojêtej
paramedyki (Czerwonej Taktyki14) jest gwarantem skutecznych dzia³añ na wypadek wyst¹pienia sytuacji kryzysowej.
Bior¹c pod uwagê wielokulturowoœæ miejsc pe³nienia s³u¿by funkcjonariuszy
oraz zró¿nicowanie po³o¿enia geograficznego placówek dyplomatycznych znajduj¹cych siê w strefach dzia³añ wojennych, zasadnym jest szkolenie funkcjonariuszy z zakresu podstaw jêzyka obcego obowi¹zuj¹cego w danym kraju. Szkolenie jêzykowe obejmuje naukê i doskonalenie w pos³ugiwaniu siê jêzykami
obcymi do mo¿liwie najwiêkszej bieg³oœci w czytaniu, pisaniu, rozumieniu ze
s³uchu oraz swobodnym wypowiadaniu siê na ró¿ne tematy, w tym specjalistyczne, ze wzglêdu na charakter wykonywanych zadañ. Jêzykiem obcym najbardziej utylitarnym ze wzglêdu na œwiatow¹ popularnoœæ i uniwersalizm, wskaza12

Por. Ja³oszyñski K.: Pododdzia³…, s. 33.
Tam¿e, s. 34.
14
Czerwona taktyka – to powi¹zanie medycyny pola walki z taktyk¹ szturmow¹. To system œciœle
po³¹czonych dzia³añ maj¹cych za zadanie ewakuacjê z miejsca bezpoœredniej walki. Jej g³ównym celem
jest ratowanie ¿ycia rannym przy wykorzystaniu odskoku, odparcia ataku i udzielenia pomocy przedmedycznej.
13
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nym do szkolenia ze wzglêdu na koniecznoœæ porozumiewania siê z sojusznikami, jest jêzyk angielski. Szkolenie jêzykowe powinno uwzglêdniaæ równie¿
naukê i doskonalenie jêzyków obcych uzupe³niaj¹cych (dodatkowych). Najbardziej wskazan¹ by³aby umiejêtnoœæ porozumiewania siê mow¹ naszych s¹siadów
oraz potencjalnych przeciwników i sojuszników. Do grupy tej zaliczyæ nale¿y jêzyki obce, np. wielkomocarstwowe – niemiecki, rosyjski oraz niszowe – ukraiñski, litewski, bia³oruski, a tak¿e jêzyki pañstw postkolonialnych umo¿liwiaj¹cych porozumiewanie siê w wielu krajach znajduj¹cych siê niemal na wszystkich kontynentach, np. hiszpañski, francuski, w³oski i pañstw neokolonialnych
– rosn¹cych w si³ê w ró¿nych rejonach globu, najlepiej wielkomocarstwowych,
maj¹cych coraz wiêkszy wp³yw i odgrywaj¹cych coraz powa¿niejsze role w œwiatowej polityce gospodarczej i bezpieczeñstwa: chiñski, japoñski, hebrajski, arabski, ale równie¿ niezbêdnych w newralgicznych strefach zagro¿eñ œwiatowego
bezpieczeñstwa15.
Z uwagi na trudne warunki pracy i niesprzyjaj¹ce ukszta³towanie terenu,
w ramach kszta³cenia specjalistycznego wskazanym jest przeszkolenie wysokoœciowe. Dotyczy ono wybranych elementów alpinizmu miejskiego i zjazdów na
linach (w tym na grubej tzw. „szybkiej” linie, bez asekuracji, ze œmig³owców).
Obejmuje opanowanie umiejêtnoœci korzystania z wysokoœciowego sprzêtu wspinaczkowego i asekuracyjnego dla celów zabezpieczenia i ewakuacji w³asnej oraz
osób ochranianych, podczas wykonywania zadañ s³u¿bowych, a ponadto umiejêtnoœci stosowanych w sytuacjach wymagaj¹cych radzenia sobie na wysokoœciach
w terenie zabudowanym lub w górach, ewentualnie w nadzwyczajnych sytuacjach przy wykorzystaniu œrodków transportu powietrznego. W programie szkolenia obowi¹zkowo prowadzone s¹ zajêcia praktyczne z wi¹zania wêz³ów, w tym
tych, które maj¹ zastosowanie nie tylko we wspinaczce, ale tak¿e w turystyce, ¿eglarstwie i rybo³ówstwie oraz w survivalu – do budowy schronieñ, zastawiania
pu³apek, zaplatania sieci, sporz¹dzania noside³ itp. „Wysokoœciówka” jest sprawdzianem umiejêtnoœci pokonywania przez funkcjonariuszy naturalnego lêku wysokoœci i stresu negatywnego.
Ze wzglêdu na szeroki zasiêg geograficzny wykonywanych zadañ, niezbêdnym jest szkolenie wodne w zakresie doskonalenia umiejêtnoœci p³ywania i ratownictwa wodnego oraz elementów nurkowania swobodnego, a tak¿e ¿eglowania i sportów motorowodnych, warunkuj¹ce bezpieczne, szybkie i skuteczne
podró¿owanie oraz daj¹ce szansê przetrwania i ochrony ¿ycia, zdrowia i wolnoœci
funkcjonariuszy i osób ochranianych korzystaj¹cych z form transportu wodnego
œródl¹dowego lub pe³nomorskiego albo mog¹cych znaleŸæ siê w œrodowisku
wodnym w wyniku okolicznoœci nieprzewidzianego niebezpieczeñstwa lub katastrofy.
15

Szerzej, Elak L., Konflikty zbrojne – zarys problemu, [w:] Wojna i pokój przedmiotem badañ
polemologiczno-irenologicznych, AON, Warszawa 2012, s. 205.
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Szkolenie œnie¿no-lodowe obejmuje naukê oraz doskonalenie poruszania siê
i jazdy ró¿nymi œrodkami umo¿liwiaj¹cymi pokonywanie terenu pokrytego œniegiem oraz skutego lodem (narty zjazdowe i snowboard, narty biegowe i skiturowe, blade’y, rakiety œnie¿ne, raki i sprzêt skialpinistyczny, skutery œnie¿ne itp.).
Wykorzystywanego w warunkach swobodnego korzystania w celu przemieszczania siê, a docelowo koniecznoœci ochrony, asekuracji i ewentualnego poszukiwania, ratownictwa i ewakuacji osób ochranianych korzystaj¹cych z takich metod,
form i œrodków transportu s³u¿bowo b¹dŸ rekreacyjnie. Ponadto, stosowanego
w warunkach nag³ej, nieprzewidzianej koniecznoœci, niebezpieczeñstwa lub katastrofy.
Szkolenie spadochronowe obejmuje naukê i doskonalenie wykonywania bezpiecznych skoków spadochronowych z ró¿nych wysokoœci i œrodków transportu
lotniczego, a tak¿e z wysokich architektonicznych lub naturalnych obiektów
sta³ych, wykonywanych w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w³asnej
i osób ochranianych, w warunkach zagro¿enia osób i urz¹dzeñ oraz awarii œrodków lotniczych i koniecznoœci ucieczki z obiektów sta³ych. Szkolenie spadochronowe, podobnie jak wysokoœciowe jest sprawdzianem umiejêtnoœci pokonywania
przez funkcjonariuszy naturalnego lêku wysokoœci i stresu negatywnego.
Ze wzglêdu na zwyczaje, pasje i tradycje jeŸdzieckie osób ochranianych,
w sk³ad kszta³cenia specjalistycznego wchodzi szkolenie obejmuj¹ce naukê jazdy
konnej. Wymaga to umiejêtnoœci obchodzenia siê ze zwierzêtami, czêsto nieprzewidywalnymi pod wzglêdem zachowañ, które stanowi¹ utylitarny i przyjemny
œrodek transportu oraz sposób sportowo-rekreacyjnego spêdzania czasu prywatnego przez niektóre osoby ochraniane. Oprócz nauczania i doskonalenia umiejêtnoœci jazdy konnej, szkoleni winni poznaæ procedury organizacji i udzielania pomocy oraz ewakuacji w razie wypadków (najczêœciej „poniesieñ” i upadków
w wyniku „zrzutek”, pogryzieñ, stratowañ i kolizji), zarówno jeŸdŸcom, jak i poszkodowanym osobom postronnym.
Kolejnym elementem wp³ywaj¹cym na kompleksowe przygotowanie funkcjonariuszy do pe³nienia obowi¹zków na placówce dyplomatycznej s¹ bloki
wyk³adowe z wybranych przedmiotów. Na zajêciach realizowany jest program
m.in z zakresu podstaw prawnych i ochrony informacji niejawnych. Uczestnik
szkolenia po zakoñczeniu przedmiotu winien umieæ wymieniæ akty prawne dotycz¹ce osób delegowanych do wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych w strefie
dzia³añ wojennych, omówiæ uprawnienia publiczno-prawne, znaæ prawa i obowi¹zki funkcjonariuszy formacji policyjnych w trakcie wykonywania zadañ s³u¿bowych oraz znaæ ogólne zasady pe³nienia s³u¿by w placówce dyplomatycznej.
Natomiast po zajêciach z zakresu ochrony informacji niejawnych funkcjonariusz
powinien umieæ przestrzegaæ standardów ochrony, jakie powinno siê stosowaæ
wobec noœników elektronicznych s³u¿¹cych do utrwalania informacji niejawnych oraz okreœliæ i stosowaæ zasady ochrony fizycznej obowi¹zuj¹ce w placówkach dyplomatycznych. Ponadto winien znaæ tryb, zasady oraz sposoby udostêp-
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niania informacji niejawnych, wymieniæ metody oraz œrodki zabezpieczenia
danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, przestrzegaæ zasad wytwarzania, udostêpniania, bezpieczeñstwa teleinformatycznego
oraz ochrony fizycznej dokumentów (materia³ów niejawnych).
Integraln¹ czêœci¹ szkolenia uzupe³niaj¹cego jest zapoznanie funkcjonariuszy
ze specyfik¹ przysz³ego rejonu dzia³añ. W szczególnoœci dotyczy ono znajomoœci
kultury, hierarchii spo³ecznej, wyznawanej religii, czynników œrodowiskowych,
fauny i flory oraz podstaw jêzyka obowi¹zuj¹cego w danym kraju. Powy¿sza wiedza jest nieodzowna w kontaktach z miejscow¹ ludnoœci¹, gdy¿ pewne zachowania normalne w krajach europejskich mog¹ byæ odebrane za zniewagê przez ludnoœæ etniczn¹.
Nauczanie Dobrych Manier (Savoir-vivre) i regu³ Protoko³u Dyplomatycznego obejmuje zapoznanie i naukê w³aœciwego, godnego oraz kulturalnego zachowania funkcjonariuszy realizuj¹cych zadania ochronne w urzêdach, instytucjach
oraz podczas oficjalnych przyjêæ, spotkañ, œwi¹t i imprez wymagaj¹cych stosownego do okolicznoœci i miejsca postêpowania zgodnie z protoko³em dyplomatycznym oraz ubioru zgodnego z obowi¹zuj¹cymi zwyczajami.
Reasumuj¹c, nale¿y podkreœliæ, i¿ kompleksowe przeszkolenie z wy¿ej wymienionych zagadnieñ daje odpowiednio wysokie umiejêtnoœci do realizacji zadañ w strefie podwy¿szonego zagro¿enia. Wysoka jakoœæ wyszkolenia funkcjonariuszy mo¿e mieæ decyduj¹cy wp³yw na zapewnienie bezpieczeñstwa osobie
ochranianej. W sytuacji bezpoœredniego zagro¿enia jest gwarantem skutecznego
przeciwdzia³ania i minimalizacji skutków.
Reasumuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, ¿e charakter wspó³czesnych konfliktów zbrojnych i wystêpuj¹cych zagro¿eñ oraz wykonywanych w ich obliczu zadañ ochronnych nak³ada na kierownictwo formacji obowi¹zek wszechstronnego i specjalistycznego wyszkolenia podleg³ych funkcjonariuszy. Wyszkolenie nie tylko
zwiêksza potencja³ zawodowy formacji, ale przede wszystkim umo¿liwia jej funkcjonowanie w warunkach pe³nej profesjonalizacji, a tak¿e wp³ywa zdecydowanie
na bezpieczeñstwo osób ochranianych i samych funkcjonariuszy.
Szkolenie dla osi¹gniêcia najwy¿szej formy dzia³añ ochronnych, szczególnie
ekspertów kierowanych do wykonywania zadañ ochronnych w placówkach dyplomatycznych znajduj¹cych siê w strefach dzia³añ wojennych i zagro¿onych
terrorystycznie oraz funkcjonariuszy realizuj¹cych zadania ochronne wobec
osób objêtych ochron¹ w kraju, winno skupiaæ siê przede wszystkim na nauce,
a nastêpnie doskonaleniu indywidualnych umiejêtnoœci praktycznego dzia³ania
w ró¿nych warunkach i sytuacjach taktycznych16.
Kolejnym etapem winno byæ tworzenie i szkolenie, a nastêpnie zgrywanie zespo³ów (grup ochronnych), w tym tak¿e budowanie odpowiednich relacji interpersonalnych pomiêdzy funkcjonariuszami tych zespo³ów, poczucia wiêzi i kole¿eñstwa.
16

Por. Ja³oszyñski K.: Pododdzia³ antyterrorystyczny…, wyd. cyt., s. 28.
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Dla osi¹gniêcia odpowiedniego stopnia wyszkolenia funkcjonariuszy (zespo³ów) niezbêdne jest przygotowanie i sta³e doskonalenie odpowiedniej bazy szkoleniowej (sal treningowych, strzelnic, basenów, oœrodków szkolenia wysokoœciowego i nauczania taktyki dzia³ania w terenie zurbanizowanym, placów do
szkolenia specjalistycznego kierowców, torów przeszkód, „pasów” taktycznych
do æwiczeñ ró¿nych sytuacji taktycznych itp.), a przede wszystkim doskona³a,
profesjonalnie przygotowana i doœwiadczona kadra instruktorów.
Szkol¹cych siê funkcjonariuszy (zespo³y) nale¿y wyposa¿aæ w najwy¿szej klasy sprzêt specjalistyczny i urz¹dzenia, jakim pos³ugiwaæ siê bêd¹ podczas wykonywania przysz³ych zadañ ochronnych.
Efektywne szkolenie powinno byæ prowadzone w warunkach mo¿liwie najbardziej zbli¿onych do tych, jakie mog¹ zastaæ funkcjonariusze w miejscach prowadzenia przysz³ych dzia³añ, przy stopniowym wzroœcie intensywnoœci æwiczeñ
i z³o¿onoœci zadañ.
Wskazane jest odbywanie wspólnych szkoleñ specjalistycznych z funkcjonariuszami (¿o³nierzami) innych formacji ochronnych, krajowymi jak i zagranicznymi oraz korzystanie z ich doœwiadczeñ.
Systematycznego œledzenia wymaga rozwój nowoczesnych technologii wojskowych, metody i œrodki walki oraz taktyka dzia³ania zamachowców17. Pozyskana wiedza podlegaæ powinna gruntownej analizie oraz formu³owaniu stosownych wniosków, które nale¿y wykorzystywaæ do ewentualnego przeorganizowania procesu szkolenia, doposa¿enia w sprzêt, wdro¿enia odpowiednich œrodków i dzia³añ profilaktycznych, a ponadto do tworzenia nowych instrukcji i procedur.
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Organization and Methods Necessary to Prepare
the Police Formations Officers for the Direct
Security of Individuals
The preparation of the police formations officers for the direct
protection of individuals requires specialist trainings. These trainings cover
diverse areas such as tactical, pyrotechnical, physical, defense and
specialist training. The trainings are conducted in various forms and include
the following: theoretical and practical classes, camps, tests, competitions.
The scope and the character of the trainings are adjusted to the present-day
battle field and as well as to the changes occurring in the
environment-specific tasks performed by the officers of particular police
formations.
Keywords: security, danger, police officer, training, methodology, warfare.
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22. dr hab. in¿. Stanis³aw Kowalkowski, Akademia Obrony Narodowej
23. dr in¿. Stanis³aw Krysiñski, prof. Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Prawa
im. Heleny Chodkowskiej
24. dr in¿. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska
25. prof. Boles³aw R. Kuc, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Prawa im. Heleny
Chodkowskiej
26. prof. dr hab. Marek Lisiecki, Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
27. prof. Maria £ebkowska, Politechnika Warszawska
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28. dr in¿. Adam Majka, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpo¿arowej – Pañstwowy Instytut Badawczy
29. prof. dr hab. in¿. Grzegorz Mizieliñski, Politechnika Warszawska
30. st. kpt. mgr in¿. Grzegorz Mroczko, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpo¿arowej – Pañstwowy Instytut Badawczy
32. prof. dr hab. in¿. S³awomir Neffe, Wojskowa Akademia Techniczna
33. bryg. dr in¿. Anna Obolewicz, Komenda G³ówna PSP
34. dr hab. in¿. Jacek Piekarski, prof. Politechniki Koszaliñskiej
35. dr in¿. Pawe³ Piotrowski, Politechnika Warszawska
36. prof. dr hab. Janusz P³aczek, Wy¿sza Szko³a Informatyki, Zarz¹dzania
i Administracji w Warszawie
37. dr hab. Marzena Pó³ka, prof. Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej
38. st. kpt. dr Anna Prêdecka, Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej
39. prof. dr hab. Krystyna Prochaska, Politechnika Poznañska
40. m³. bryg. dr in¿. Joanna Rakowska, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpo¿arowej – Pañstwowy Instytut Badawczy
41. prof. dr hab. in¿. Remigiusz Rak, Politechnika Warszawska
42. dr in¿. Jacek Roguski, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpo¿arowej – Pañstwowy Instytut Badawczy
43. st. bryg. mgr in¿. Marian Sochacki, Komenda G³ówna PSP
44. dr in¿. Grzegorz Sztarba³a, Instytut Techniki Budowlanej
45. prof. dr hab. in¿. Andrzej Teodorczyk, Politechnika Warszawska
46. st. kpt. dr Monika Tryboñ, Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej
47. mgr Agnieszka Tugocka-Wróbel, Ipsos
48. dr in¿. Bo¿ena Twardochleb, Instytut Ciê¿kiej Syntezy Organicznej
„Blachownia”
49. dr hab. Bernard Wiœniewski, prof. Wy¿szej Szko³y Policji w Szczytnie
50. dr hab. in¿. Andrzej W³odarski, prof. Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej
51. dr in¿. Robert Wolañski, Szko³a Aspirantów PSP w Krakowie
52. dr in¿. Janusz ¯elaziñski

